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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Tájékoztatást adott a lejárt határidejű 
határozatokról, valamint két ülés között történt fontosabb eseményekről.  
 
- Zeller Tibor képviselő megérkezett, így a Képviselő-testület 7 fővel van jelen. – 
 
Abonyi Géza: A napirenden szereplő 2. napirendet visszavonta, ami az óvoda közbeszerzési 
kiírásával kapcsolatos, a többi napirendi pont változatlanul maradna. 
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság javasolja, hogy a 11. napirendi pontot, az Alapító 
Okiratok módosítása című napirendi pontot vegyék le napirendről, mert ahhoz sem 
előterjesztés, sem indoklás, sem határozati javaslat nem volt csatolva. Az előkészítetlenség 
miatt a Bizottság nem tudta megtárgyalni ezt a napirendet. A Bizottság másik javaslata, hogy 
a civil szervezetek pályázati felhívását közzé kellene tenni a februári Visegrádi Hírekbe, ezért 
kéri, hogy ezt vegye napirendre a testület.  
Kéri, hogy a testületi ülés előtt 5 nappal menjenek ki az anyagok, ahogyan azt az SZMSZ 
előírja, hiszen ezidáig még sosem történt meg teljesen, bár azzal nincs problémája, ha 1-1 
anyag néhány nappal később kerül ki a képviselőkhöz. Így nem lehet tisztességesen 
felkészülni a testületi ülésre. Kéri, hogy a jövőben csak úgy tárgyaljanak meg napirendi 
pontokat, ha az ahhoz kapcsolódó anyag időben kiküldésre került és csak kivételes esetben 
tárgyaljanak olyan témákat, melyek későn kerültek kiküldésre.  
 
Tóth János: Az alapító okiratok módosításához hozzátette, hogy arról csak tájékoztatást 
kíván tenni a testület számára, mivel a jogszabályok ez idáig nem tették még egyértelművé a 
módosítás mikéntjét. 
 
Mikesy Tamás: Ez esetben a tájékoztatást elfogadja, és visszavonja a napirendi pont 
levételét.  
 
Abonyi Géza: A napirendhez ennek tükrében egy további javaslat volt, a civil szervezetek 
pályázati kiírása, kérte, aki ennek felvételével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 
ellenszavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testület 
 1/2012. (01.26.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjének módosítását 
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Abonyi Géza: Kérte, aki a módosítással együtt a napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testület 
 2/2012. (01.26.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

1. npr.: Tájékoztató a városközpont beruházás állásáról 
Előterjesztő: Abonyi Géza  
Meghívottak: Máthé Gábor, Tegzes Dániel VVF Kft. 

 
Máthé Gábor: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy amióta felhatalmazása van a városközpont 
ügyében eljárni, az első teendője az volt, hogy a kivitelezési tervek elkészítése érdekében 
felvette a kapcsolatot a tervezőkkel, valamint elkészült a műszaki program.  A tervezési 
szerződést megküldték a tervezőknek, ők a szerzői jogokkal kapcsolatos aggályaikat fejtették 
ki. Ennek következtében egy ügyvédi levelezés után az körvonalazódott, hogy a  tervek és a 
kivitelezési költségek összehangolásában a jelenlegi tervezők nem igazán tudnak 
együttműködni, valamint az eddigi tervezési szerződés erősen a tervezők jogait tartja csak 
szem előtt. A levelezés még mindig nem zárult le, de úgy tűnik, hogy az eddigi tervező cég 
nem szeretne ebben a továbbiakban részt venni az önkormányzat által kért feltételekkel. Ezért 
javasolja, hogy ismételten el kellene indítani a terület és az épületek újratervezését, valamint 
az ezzel kapcsolatos előkészítést. A tervpályázattal kapcsolatos időbeli feltételei véleménye 
szerint vállalhatóak és lehetségesek, valamint a közreműködő szervezettel is folytatott 
előzetes egyeztetést. Tehát adottak azok a lehetőségek, hogy egy új terv készülhessen, ebben a 
felgyorsított munkában kéri a testület együttműködését is. Ez nagyságrendileg 4-5 hónapos 
időbeli eltolódást jelentene. 
 
Tegzes Dániel: Elmondta, hogy érdemben akkor tudna dolgozni ezzel a projekttel, ha lenne 
egy közbeszerzési szakértő. Jelenleg a kapcsolattartást végzi a Pro Regióval, akik némi 
aggodalommal figyelik, hogy mi történik a projekttel, de a törvényi dolgoknak eleget tesznek. 
Azt meg tudja erősíteni, hogy lehetséges egy új tervezési eljárást lefolytatni abban az esetben, 
ha a tervező tervei nem férnek bele a kivitelezési költségkeretbe, ezt a közreműködő szervezet 
is elmondta. De ehhez be kell nyújtani egy alaposan megindokolt kérelmet és a határidő ily 
módon megoldott lehet. 
 
Máthé Gábor: Elmondta, hogy az új tervezés költségei a pályázatba beleférnek és 
természetesen az ún. indikátorok nem változnak az eredeti vállalásokhoz képest és az épületek 
alapterületének nagysága sem változhat. Továbbá cél az is, hogy az új tervezés során a terület 
rendezésével is foglalkozzanak.  
 
Bártfai István: A tájékoztatásból úgy veszi ki, hogy az új tervezés foglakozna azzal is, hogy 
a terep rendezésre is maradjon lehetőség, tehát ne csak egy épület álljon ott, hanem hangsúlyt 
fektetnének a környezetre is.  
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Mikesy Tamás: Véleménye szerint, ami most itt elhangzott, az felháborító. 2004-től egy 
komoly munka folyt a városközpont tervezésével kapcsolatban. Számára mellbevágó volt azt 
hallani, hogy ennek a 8 évnek a munkáját most egyszerűen ki akarják dobni. Ezt a lakosság 
hátbatámadásának érzi, mert ez úgy néz ki, hogy a lakosság kirekesztésével akarnak egy 
teljesen új városházát építeni, hiszen a korábbi tervek nem egyszer voltak közmeghallgatáson 
bemutatva. Ha valóban ilyen rossz és kivitelezhetetlen ez a terv, akkor miért merült fel a 
népszavazás kérdése a decemberi testületi ülésen, mi változott meg azóta? Miért nem látta ezt 
a projektet a főépítész? Miért volt szükség a Moziban megtartani azt a közmeghallgatást, 
amikor arról döntöttek, hogy meg akarják-e valósítani ezt a projektet, amiről mára kiderült, 
hogy megépíthetetlen? Az elmúlt másfél évben a városháza projekttel kapcsolatosan, amikor 
bármit kérdezett az volt a válasz, hogy minden rendben van, viszont most kiderül, hogy még 
sincs rendben. Mit csinált a városvezetés akkor másfél évig és mit csinált a Városfejlesztő 
Kft? Kéri, hogy a múltat zárják le becsületesen, kapják meg ezekre a kérdésekre a válaszokat 
és akkor lehet újra kezdeni az egész tervezést. Véleménye szerint akkor lehet megvalósítani 
egy ilyen új tervet, ha először közmeghallgatáson a lakosságot tájékoztatják a múltról és a 
jelenről egyaránt. Munkatervet készítenek, mellé fillérre lebontva, hogy mi mennyibe kerül, 
és hogy ki a felelős. Utána közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, tervezői pályázatot kell 
kiírni, a funkciókra (okmányiroda, építéshatóság st.) írásbeli garancia az államtól,m hogy 
ezeket 2013-ra nem fogja elvinni és üres épületben fognak állni, országos minősítésű 
szakembereket hívnak meg, hogy ide valóban ilyen épület kell-e, ezt követően, amikor 
megvannak az engedélyezési tervre a vázlatok, akkor újra közmeghallgatást kell tartani. 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint, amit a képviselő úr az imént elmondott az egy demagóg, 
csúsztatásokkal, hamisításokkal és olyan állításokkal teli megállapítások voltak, aminek 
egyetlen célja van, hogy minden áron megakadályozza ennek a projektnek a megvalósítását. 
Úgy gondolja, aki ilyen mértékben képes Visegrád érdekei ellen beszélni, az nem alkalmas 
visegrádi képviselőnek. 
 
Mikesy Tamás: Úgy érzi, hogy a polgármester úr személyében megsértette az iménti 
kijelentésével, ezért kérjen bocsánatot.  
 
Kiss Károly: Jogi következménye nem lehet a tervmódosításnak? 
 
Máthé Gábor: Ugyanúgy tervpályázat keretében lesznek kiválasztva a tervezők és Visegrád 
főépítészét felkérte, hogy legyen ennek a tervpályázati bizottságnak az elnöke. Mivel a 
szerződésben foglaltak mindkét fél részéről teljesültek, ezért most egy új eljárás indulna, 
illetve új szerződéses szakaszba kezdenének, melynek feltételeit most szeretnék 
meghatározni, de válasz hiányában ez ellehetetlenült.  
 
Tegzes Dániel: Az elmúlt másfél évben a VVF Kft. egy új pályázatot írt meg és megnyert és 
úgy gondolja, hogy ez a projektmenedzsment még mindig megéri az önkormányzatnak, ha %-
os arányban nézik a dolgot. Ő sosem mondta ezzel a projekttel kapcsolatban, hogy minden 
rendben van, az aktuális problémáról mindig beszámolt. Arra a kérdésre, hogy mi változott 
december 22. óta, az a válasz, hogy a költségkereten belül nem sikerült megegyezni a 
tervezőkkel.   
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy magával a tervvel különösebb problémája nincs, főleg úgy, 
hogy az utóbbi időben jelentős változtatásokat vittek véghez ez ügyben. Az engedélyezési 
eljárások a múlt év őszéig húzódtak, tehát eddig nem lehetett kivitelezést indítani. Sajnos 
most az együttműködési szándékkal van a probléma a tervezők részéről, de ettől függetlenül 
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véleménye szerint még mindig meg kellene próbálni egy utolsó konkrét egyeztetést lefolytatni 
velük. Az új tervezés egy hosszú eljárás lehet és azzal kockáztatják a projekt megvalósulását. 
Lehet természetesen új terveket csinálni, de abba próbálják meg az eddig jól kitalált 
paramétereket beletenni, hogy egy jól kihasznált tér és épületegyüttes jöhessen létre.  
 
Máthé Gábor: Álláspontja szerint azt kellene tudni elérni a tervezőknél, hogy az épület 
fölötti rendelkezési jogot valamilyen szinten átengedjék a megrendelő részére, azaz az 
önkormányzatnak. Illetve, hogy apró dolgokban például néhány év múlva történő festéskor a 
fal színének meghatározásában ne kelljen engedélyt kérni tőlük, de ettől sokkal fontosabb az, 
hogy garancia legyen a tervben arra, hogy ebből az összegből megvalósítható. Jelenleg erről 
folyik a vita, de az önkormányzattól ment el az utolsó nyitott kérdést tartalmazó levél, melyre 
még nem érkezett válasz. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a szóban forgó terület fejlesztése ellen sosem volt, azért 
szavazott először nemmel, mert elégedetlen volt bizonyos dolgokkal és keresték a megoldást. 
Véleménye szerint az épület még így is túl nagy, bár azóta már történt alakítás rajta. Ha lenne 
olyan megoldás, ami a terület rendezésére is vonatkozik, az nagyon jó lenne, tehát ne csak egy 
városháza épüljön. Gyanítja, hogy ez a 4 hónap nem lesz elég az áttervezésre és szomorú, 
hogy korábban, mikor ez felmerült, akkor az volt a válasz, hogy erre már nincs idő.  
 
Balázs Mária: Számára sokkal szimpatikusabb az a második lehetőség, mert az előző terv 
félő, hogy egy torzóként jelenne meg a területen. Az új épület, az új terv biztosan sokkal tájba 
illőbb lehet. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint egy utolsó kísérletet még kellene tenni a tervezőkkel, a 
biztonság kedvéért. 
 
- Balázs Mária képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 6 fővel van jelen. -  
 
Máthé Gábor: Lehet tovább egyeztetni a tervezőkkel, de úgy gondolja, hogy egy másik 
vágányon is el kellene indulni. Jónak tartaná, ha a kétkedők is bekapcsolódnának a munkába. 
 
Bártfai István: Mi a garancia arra, hogy az új terv jobb lesz? 
 
Tegzes Dániel: Ebben a pozícióban más a város tárgyalási pozíciója, mint tavaly ősszel volt,  
a támogatás már meg van ítélve a funkciók végrehajtására, a terület rendezett, így véleménye 
szerint sokkal racionálisabb terv születhetne meg, ami megfelel a lakosságnak és a pályázat 
kritériumainak is. 
 
Máthé Gábor: Ugyanolyan nyilvános tervpályázat keretén belül folyna le a pályáztatás, 
természetesen a nyilvánosság legszélesebb bevonásával. Remélhetőleg megfelelő garancia 
lesz a főépítész illetve néhány képviselő bevonása a bíráló bizottságba. 
 
Bálint Zsolt: Az új pályáztatás 4 hónap alatt valóban lebonyolítható? 
 
Máthé Gábor: A 4 hónap onnantól datálódik, hogy helyben jóvá van hagyva a tervvel 
kapcsolatos program, az összes közreműködő és kiírásra kerül a pályázat. 
 
Bálint Zsolt: Mi történik akkor, ha sem ez az új, sem a régi nem jön össze és két szék közül a 
padlóra esnek? 
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Máthé Gábor: Véleménye szerint ez az eset nem fordulhat elő.  
 
Abonyi Géza: A továbbiakban lehetőleg még behatóbb tájékoztatást kér Máthé Gábortól a 
képviselők felé a projekt mozzanatairól. Elnézést kért Mikesy Tamás képviselőtől, amiért a 
napirend elején elragadtatta magát és ez által megsértette. 
Ami a napirend témáját illeti abban az esetben, ha bármilyen döntés szükséges, akár 
rendkívüli testületi ülést is össze lehet hívni a mihamarabbi továbblépés érdekében.  
 
Zeller Tibor: Meg kell kérdezni konkrétan a tervezőket, hogy hajlandóak-e lemondani a 
kivitelezési tervezés jogáról. A válaszadásra szoros határidőt kell meghatározni, majd annak 
tükrében testületi ülésen el lehet dönteni, hogy új tervet készíttetnek vagy sem.  
 

2. npr.: Óvoda bővítés lebonyolítói szerződés 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívottak: Tegzes Dániel VVF Kft., Dobó Istvánné óvodavezető, Gerzsenyi Gábor 

 
Abonyi Géza: Az előterjesztett lebonyolítói szerződést egy ajánlatnak kéri tekinteni, hiszen a 
lebonyolítót egy pályázat keretében kell majd kiválasztani.  
 
Tegzes Dániel: Az óvoda beruházás közbeszerzésével kapcsolatban elmondta, hogy egyszer 
történt egy testületi döntés arra vonatkozóan, hogy kiválasztanak egy közbeszerzési tanácsadó 
céget, akik legalább 3 féle verziót el is készítettek a közbeszerzés kiírására. Viszont a történet 
megállt ott, hogy ki kell-e adni 400 ezer forintot, vagy sem. Ők azóta is ott állnak a start 
vonalon, és most megint elküldtek egy kiírás tervezetet. Ha a testület úgy dönt, hogy ennek 
ismét neki kíván futni, akkor annak nem lesz akadálya.  
 
Abonyi Géza: Az óvodabővítés kivitelezési munkálatokat legkésőbb májusban el kellene 
kezdeni, ahhoz, hogy szeptemberben már a kibővített óvoda működhessen. Ennek érdekében 
vette fel a kapcsolatot Gerzsenyi Gábor úrral, aki alkalmas lenne arra, hogy ezt a nagyon 
feszes beruházást lebonyolítsa. Az anyagban kiment egy ütemterv, egy költségvetés, egy 
szerződés-tervezet, illetve referenciákat csatolt még be. Most át kellene beszélni a 
megvalósulás ütemét, illetve a garanciát arra, hogy ez a beruházás a költségkereten belül, 
határidőre megvalósítható. 
 
Gerzsenyi Gábor: Elmondta, hogy a polgármester úr kérte fel az óvoda beruházás 
lebonyolításának véleményezésre. A megkapott építési engedélyezési tervek alapján úgy látja, 
hogy beleférnek a szoros költségvetésbe és az idő keretbe is. Erre elkészítette az ütemtervet és 
a költségvetést is. Van néhány kisebb probléma, mint például, hogy valószínűleg módosított 
építési engedélyre lesz szükség, mert a kiviteli tervek némileg eltérnek, tehát itt egyeztetni 
szükséges az építés hatósággal. A másik ilyen probléma, hogy a kiviteli terv költségvetése 
nincs túl szoros összefüggésbe a tervdokumentációval, de ezeket orvosolni lehet. A 
közbeszerzés kapcsán elmondta, hogy viszonylag egyszerű  a helyzet, mert a törvény alapján 
elég egy egyszerűsített eljárást lefolytatni, de áprilisban el kellene kezdeni a kivitelezést, 
ahhoz, hogy itt szeptemberben készen legyen az óvoda. 
 
Bálint Zsolt: A 84 millióba a bútorok is benne vannak? 
 
Gerzsenyi Gábor: Azzal nem számolt. 
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Tegzes Dániel: A Pályázatba van bútorzat sor. 
 
Bálint Zsolt: Az óvodát addig el kell költöztetni, azzal számoltak? 
 
Gerzsenyi Gábor: Erre 8-900 ezer forintos tételt vett figyelembe. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint ez igen csak penge élen táncolásnak tűnik és arról még 
mindig nem kapott számítást, hogy mennyibe fog kerülni a kibővített óvoda. Ráadásul 2014. 
szeptembertől átveszi az állam az óvodákat is, tehát az önkormányzatnak csak a hitel marad. 
 
Abonyi Géza: Az iskola szünet alatt az óvoda az iskolába tud költözni 2-2,5 hónapra, ami 
nem fog plusz költségbe kerülni az önkormányzatnak. Véleménye szerint, ha az állam el is 
veszi az óvodát, attól még az épület Visegrádon marad.  
 
Mikesy Tamás: Úgy látja, hogy ez a téma tulajdonképpen idáig jegelve volt, de ezt az 
időszakot nem használták ki arra, hogy a mögöttes dolgokat előkészítsék. Véleménye szerint 
az is furcsa, hogy pályáztatás előtt valakinek bemutatják a dokumentumokat. Milyen garanciát 
tud vállalni Gerzsenyi úr arra, hogy biztosan beleférnek a költségekbe? Mikor kaphatók meg 
azok a számítások, amiből látszik, hogy mi mennyibe fog kerülni, illetve hogy a kész óvoda 
fenntartása mennyibe fog kerülni. Egy korábbi gyermek létszám adat szerint rövid időn belül 
kb. 20 fővel csökkenni fog az óvoda létszáma. Azért szkeptikus ez ügyben, mert nem látja a 
megvalósítást. 
 
Gerzsenyi Gábor: 8 millió forint értékhatárig a jelenleg hatályos törvény szerint nem kell 
közbeszerzést kiírni. Azt pedig továbbra sem érti, hogy mire és milyen garanciát kellene 
vállalnia. 
 
Mikesy Tamás: De 3 ajánlatot akkor is be kell kérni. A projekt költsége 84 millió forint, amit 
ön írt le, erről van szó a garancia tekintetében. 
 
Gerzsenyi Gábor: Egy projektnél kell egy költség tervet készíteni. Abban egy sor vonatkozik 
a beruházás lebonyolítóra. A projekt összege véleménye szerint vállalható. 
 
Bártfai István: Korábban már döntés született a közbeszerzés kiírásáról is, ami közben 
valakinek az irányításával le lett állítva, így ha ez nem történik meg, akkor a közbeszerzésen 
már túl is lennének, pedig akkor szóban se került, hogy ehhez a projekthez beruházás 
lebonyolító szükséges, tehát szeretné konkrétan látni azt az előírást, ami ezt előírja. A 
költségekre vonatkozó kérdéses pontok nem lettek tisztázva azóta sem, mióta a testület úgy 
döntött, hogy szeretné tovább vinni az óvoda projektet. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a testület egy korábbi határozatával arról döntött, hogy meg 
kívánja valósítani a projektet, ezután kereste meg Gerzsenyi urat, arra a műszaki egyeztetésre, 
ahol érdemben segíteni tudott. Úgy gondolja, hogy azt a döntést, amit már meghozott ez a 
testület, azt tiszteletben kellene tartani, és az nem vezet eredményre, ha folyton a múltat 
hánytorgatják fel és ezzel a projekt ellehetetlenítik. 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy nincs szó ellehetetlenítésről, csak a bizonytalan, fel nem 
tárt kérdésekre szeretnének választ kapni a megalapozott döntés érdekében. 
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Kiss Károly: A projekttel egyetért, és véleménye szerint ezt el is kell indítani, mert 
megvalósítható és szükséges is annak érdekében, hogy európai körülményeket tudjanak 
biztosítani az óvodában. Úgy gondolja, hogy garanciát nem lehet kérni arra, hogy megtudja-e 
valósítani ennyi pénzből. Tehát támogatja a projektet és a Gerzsenyi urat is támogatni tudja, 
ha arra kerül a sor. 
 
Zeller Tibor: Úgy gondolja, hogy felesleges erről ennyit vitatkozni véleménye szerint a 
közbeszerzést minél hamarabb ki kellene írni, ha lesz egy vállalkozó, aki 120 millióért 
elvállalja, akkor meg kell csinálni, ha nem, akkor nincs miről beszélni tovább. 
 
Bártfai István: Garanciát szeretne arra látni, hogy amennyiben nem lesz kivitelezhető a 
beruházás, akkor ne kelljen a lebonyolítónak kifizetni ezt az összeget. 
 
Tegzed Dániel: Úgy gondolja, hogy a lebonyolító díjazását szakaszolni lehet. egyébként a 
testület döntése, hogy megbíz-e lebonyolítót, az biztos, hogy műszaki szakértelmet biztosítani 
kell. Dönthet úgy is a testület, hogy megbízza a hivatal műszakisát. Azért tartana jónak egy 
együttműködést a Gerzsenyi úrra, mert olyan mélységében ismeri jelenleg a tervet, hogy a 
közbeszerzési kiíráshoz megfelelő szakértelmet tud nyújtani.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint pontosítani kellene a költségeket elsősorban, hogy a 
közbeszerzést ki lehessen írni és az sikeres is legyen, ezért elsősorban nem lebonyolításra 
kellene megbízni a Gerzsenyi urat. De lehet, hogy ezt más is megtudná csinálni. Az a 
probléma, hogy Gerzsenyi úr nem pályázat útján került ide. 
 
Abonyi Géza: Természetesen ki lesz írva egy pályázat, ahol ő is indulni fog még néhány 
jelentkező mellett. 
 
Bálint Zsolt: Javasolta, hogy bízzák meg most Gerzsenyi urat azzal, hogy nyesse le a 
felesleges költségeket, ahhoz, hogy ki lehessen írni a közbeszerzést. 
 
Abonyi Géza: A Gerzsenyi úr már elmondta, hogy, amit ő most kihozott összeget, abból meg 
lehet valósítani a beruházást.  
 
Tegzes Dániel: Említette Gerzsenyi úr, hogy van néhány olyan pont a kiviteli tervben, amit ő 
változtatni javasol. Amennyiben a pályázati pénzből akarják elszámolni a lebonyolítót, akkor 
kell a három árajánlat és azok közül a legalacsonyabb árat ajánlót szokták kiválasztani.  
 
Abonyi Géza: Kérte Tegzes Dánielt, hogy tegye meg az szükséges lépéseket és amint az 
megvan, úgy a következő ülésre beterjeszti a témát. 
 

3. npr.: Árvízvédelmi pályázat projektmenedzsment cég kiválasztása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Zeller Tibor: A Bizottság javasolja, hogy az egyetlen érvényes pályázatot válasszák ki.  
 
Mikesy Tamás: A jegyzőtől kérdezi, hogy a közbeszerzési törvény alapján, ha két 
érvénytelen pályázat van és csak egy érvényes, akkor érvényes-e a pályázat, paragrafus helyre 
hivatkozással, mert csak abban az esetben tud erről szavazni?  
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Tóth János: Elmondta, hogy paragrafusra nem tud hivatkozni, de egyébként utána nézett 
ennek a kérdésnek és a közbeszerzési szakértő szerint három ajánlatkérési felhívás szükséges, 
ez meg is történt. Onnantól kezdve függetlenül a beérkezett ajánlatoktól, az már érvényes. 
 
Bártfai István: Ő is biztosan szeretné tudni, hogy érvényes-e így a pályázat. 
 
Tóth János: Úgy gondolja, hogy a testület minden további nélkül meghozhatja most a 
döntését, azzal a feltétellel, hogy a amennyiben a közbeszerzési döntőbizottságtól 
visszaérkező információ szerint ez így törvényes, akkor a döntés az, hogy az egyetlen 
érvényes pályázat nyer.  
 

- Bártfai István képviselő úr kérésére az alábbi hozzászólása szó szerint került 
jegyzőkönyvezésre. – 
 

Bártfai István: Azzal nincs problémája, hogy nyilván a szempontok szerint valamiért kettő 
érvénytelen, el tudja fogadni azt az egyet is, de szeretné szó szerinti jegyzőkönyvben venni, 
hogy amennyiben ezt én így megszavazom és törvénytelenséget követtek el, ez az itt jelenlévő 
jegyző úr vagy Kiss Károly félrevezetésének köszönhető. Tehát ezt én szeretném így szó 
szerint leíratni. Úgyhogy ennyi. 
 
Bálint Zsolt: Hiányolja, hogy az a pályázó, aki nyert, arról semmit nem lehet tudni.  
 
Abonyi Géza: Ez a pályázat egy meghatározott rend szerint, meghatározott erre szakosodott 
szervezetek közreműködésével történik, a testületnek annyi a szerepe ebben a dologban, hogy 
szentesíti ezeket a döntéseket. Kétli, hogy szakmailag ehhez hozzá tudna szólni a testület. 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésről, kérte, aki a határozati javaslatot támogatja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testület 
3/2012. (01.26.) 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a PROFECTUS 
GLOBAL MÉRNÖKI TANÁCSADÓ Kft.-t, az Árvízvédelmi beruházás 
projektmenedzseri feladatainak ellátására. 
Megbízási díj: 22.800.000.- Ft + ÁFA 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
- Mikesy Tamás képviselő úr jegyzőkönyvezni kérte, hogy fenti szavazásnál 

tartózkodással szavazott. - 
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4. npr.: Nem lakás célú helyiségek bérleti díjának szabályozása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
- Mivel Mikesy Tamás képviselő jelezte, hogy ehhez a napirendhez nem érkezett meg 

számára az anyag, ezért a napirend nem került megtárgyalásra. - 
 

5. npr.: Házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események 
szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Tóth János (írásbeli) 
 

Tóth János: Ismertette az előterjesztést, a képviselők által korábban jelezett módosítást 
átvezették a rendelet tervezeten. Tehát a munkaidőben történő díjazást kivették a rendeletből. 

 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy ugyanezen paragrafusban, tehát a 7. §. (2) bekezdésébe azt 
is kérte, hogy a „hivatali helyiségben” szövegrész is legyen kihúzva. Továbbá ugyanezen 
paragrafusban a bekezdések el vannak számozva, ez legyen javítva. 

 
Tóth János: Elfogadta a javaslatot.  

 
Zeller Tibor: Kérte, hogy a 3. §.-ban módosítsák az időintervallumot szombaton 10 és 20 óra 
közé. 
 
Abonyi Géza: Ezen módosításokkal egyetért, Kérte, aki a módosításokkal együtt a rendeletet 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az 1/2012. (I.26.) a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és a 
családi események szolgáltatási díjairól szóló rendeletet elfogadta. (Rendeletet lásd 
mellékletben!) 
 

6. npr.: Államigazgatási jogkörre vonatkozó felelősségbiztosítás kötési ajánlat 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Tóth János: A Képviselő testület által feltett kérdésekre megérkezett a válasz, melynek 
lényege, hogy a biztosító az államigazgatási hatósági jogkörben hozott határozatokért vállal 
felelősséget. Tehát a Képviselő-testület által hozott helytelen vagy bíróság által támadható 
döntésekért nem. Ennek felső határa 5 millió forint. A határozat meghozatala a biztosítás 
szempontjából csak részben releváns, azaz akkor kell ténylegesen biztosítással rendelkezni, 
amikor a kár bekövetkezik, illetve azt is mondja, hogy a megítéléskor is érvényes biztosítással 
kell rendelkezni. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint ez nem jelent túl nagy terhet. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a biztosítás 
megkötését, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testület 
4/2012. (01.26.) 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván szakmai 
felelősségbiztosítást kötni a Generali Biztosító ajánlata alapján. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
7. npr.: 2012. évi testületi munkaterv 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: A munkaterv az általában rendszeresen tárgyalandó pontokat tartalmazza, 
illetve kibővült ez azzal, hogy a beruházásokkal kapcsolatban minden testületi ülésen lesz 
beszámoló.  
 
Mikesy Tamás: A Kulturális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és két javaslata volt. Az 
egyik január hónapra a civil szervezetek támogatási kiírása, a másik februárra a 2011. évi 
belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló. 
 
Kiss Károly: Javasolta, hogy a zárszámadást április hónapra tegyék át.  
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás, illetve módosító javaslat nem hangzott el, kérte, aki a 
testület 2012. évi munkatervét, a módosításokkal együtt elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
5/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi munkatervet a 
módosításokkal együtt elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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8. npr.: SZMSZ módosítás (bizottságok átalakítása) 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Mikesy Tamás: Az Ügyrendi Bizottságnak egyrészt az a véleménye, hogy a Népjóléti 
Bizottságnak pusztán azért nem kellene megszűnnie, mert az elnöke lemondott. Jelezni 
szeretné, hogy tavaly április óta nem került a testület elé a hivatali struktúrára vonatkozó 
paragrafus, holott azt módosítani kellett volna. A Bizottság úgy gondolja, hogy ezen kívül is 
van  még itt-ott módosítani való az SZMSZ-ben, ezért az egészet módosítani kellene.  
 
Zeller Tibor: Nem támogatja, hogy megszűnjön az Egészségügyi Bizottság. 
 
Abonyi Géza: Kérte a képviselőket, hogy vállalja el valaki a bizottság elnöki posztját, de 
mivel erre nem volt jelentkező, ezért javasolja, hogy olvadjon be a Városfejlesztési 
Bizottságba.  
 
Kiss Károly: Javasolja, hogy az előterjesztést fogadják el. 
 
Tóth János: Azért, hogy a jelenlegi SZMSZ-ben kevesebb gondot okozzon a bizottságok 
átnevezése, ezért a Gazdasági név helyett lehet Városfejlesztési Bizottság is.  
 
Mikesy Tamás: Abban az esetben tudja támogatni, ha februárban vagy márciusban 
megtörténik az SZMSZ teljes körű felülvizsgálata. 
 
Tóth János: Egyetért azzal, hogy a februárban tekintsék át az SZMSZ-t. 
 
Mikesy Tamás: A szociális rendelet módosításakor a doktornő azt vállalta, hogy a 
segélyezési rendszer úgy fog átalakulni, hogy minden egyes segély kérelem esetében 
környezettanulmányt fog végeztetni. Ezeket a környezettanulmányokat szeretné látni.  
 
Abonyi Géza: Kérte, aki támogatja, az előterjesztést, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2012. (I.27.) a Képviselő-testület és 
Szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III.24.) alaprendelet 
módosítását elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

9. npr.: Folyószámla hitelkeret szerződés megújítása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Ez a folyószámla hitelkeret szerződés minden évben megújítandó, így az 
előterjesztés szerint javasolja elfogadásra, azzal a kiegészítéssel, hogy az OTP kéri, hogy egy 
hitelkeret szerződést kössön az önkormányzat a 10 millió forintos munkabérhitelre is. Mivel 
mindkét keret ki van merítve és igen nehéz helyzetbe kerülne az önkormányzat, ha ezt nem 
tudná megújítani, így kéri, hogy támogassa a testület. 
 
Mikesy Tamás: Azt lehetett olvasni az újságban, Kiss Károly beszámolójában, hogy ez a 
testület 106 millió adósságot örökölt. Utána az volt olvasható, hogy brillírozott az 
önkormányzat, áprilisra nullán lesz. ehhez képest azt kell hallani, hogy vannak ki nem fizetett 
számlák, eladott egy ingatlant az önkormányzat, azon túl megszűntettek rendezvényeket 
milliós nagyságrendbe és 56 milliót spórolt az önkormányzat, ennek ellenére ki van merítve a 
60 milliós keret. ez matematikailag nem jön ki. Jó lenne, ha a város lakossága egy valós, 
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tisztességes beszámolót kaphatna Kiss Károly alpolgármester úrtól, aki a pénzügyekért 
felelős. Ettől függetlenül megszavazza a hitelkeretet, mivel tudja, hogy szüksége van rá. 
 
Abonyi Géza: Mivel ennek a napirendnek most nem ez a tárgya, ezért kéri a képviselő urat, 
hogy ne térjenek el a tárgytól, most a szerződések megújításáról van szó. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy ez a testület az adósságának 50%-át 
ledolgozta. Most már nincsen olyan tartozása a városnak, amely több évre szólóan meg lenne, 
hanem most már belül vannak a 60-90 napos számlázásnak. Az is igaz, hogy a másik 50%-ot 
ez a 49 millió forint jelenti. Továbbra is az véleménye, hogy ha áprilisra bejönnek azok az 
adók, amivel terveznek és a plusz elmaradások, akkor elérhetik azt, hogy ezen a két hitel 
kereten jelentéktelen összeg lesz csak rajta. De ha áprilisra nem is, akkor ez évben 
mindenképpen. 
 
Abonyi Géza: A következő testületi ülésen beszámolót fog kapni a testület a pénzügyi 
helyzetről. 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a folyószámla hitel-keret szerződés 
meghosszabbítását elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
6/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000.000,-Ft összegű  

folyószámlahitel  OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött. 
 

A hitel futamidejét 2012. március 1-től  2013. február 28-ig határozza meg. 
 
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési 
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi 
adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos Államháztartási Törvényt és az annak 
végrehajtásáról szóló kormányrendeleteket. 
 
 3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a 
1219/12 és 1287/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanain a hitel és 
járulékai erejéig, azaz 55.000.000,- Ft összeghatárig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén 
a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. ÖB-8400-2011-0124/1 számú szerződésben 
foglalt 55.000.000,- Ft-os 32701/3/2011.03.07 számon bejegyzett első helyi keretbiztosítéki 
jelzálogjog továbbra is fennálljon.  
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok forgalomképesek, felettük korlátlanul 
rendelkezik. 
 
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, illetve költségvetési előirányzat 
módosításai során figyelembe veszi. 
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5. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az 
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést az 
Önkormányzat képviseletében aláírja. 
 

Határidő: 2012. március 1. 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a bérhitelkeret szerződés megkötését elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
7/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata maximum 12.000.000 Ft összegű rulírozó munkabérhitel 
felvételéről döntött (havi igénybevétellel). 
 
A hitel futamidejét 2012. március 01-től 2012. december 21-ig határozza meg. 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetési időtartama alatt a kért 
hitelt és járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat 
módosítása során figyelembe veszi. 
Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául 
az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, 
különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkori hatályos 
államháztartási jogszabályokat. 
 
Adós kötelezettséget vállal jelen összegű munkabérhitelre kölcsönszerződés és a kapcsolódó 
engedményezési szerződés megkötésére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a 
kölcsönszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 
 

Határidő: 2012. március 1. 
Felelős: polgármester 

 
10. npr.: Tájékoztatás az intézmények alapító okirat módosításáról 
Előterjesztő: Tóth János (szóbeli) 

 
Tóth János: Az új államháztartási törvény jelentős változást hozott az intézmények 
költségvetésének tekintetében. Valamennyi intézménynek, amely alapító okirattal rendelkezik 
önálló adószámmal és számlaszámmal kell rendelkeznie. Ez elsősorban az állami normatívák 
szempontjából lényeges, nem jelent önálló gazdálkodást. A Kormány szándékai szerint így 
átláthatóbb lesz az intézmények gazdálkodása. Az előterjesztés ugyan arról szólt volna, hogy 
módosítsa a Képviselő-testület a hivatal alapító okiratát, de mivel még várhatóan olyan 
módosítások lesznek, melyek a szakfeladatrendben változást hoznak, ezért ennek elfogadását 
egyenlőre nem javasolja.  
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Mikesy Tamás: A Bizottság azért javasolta, hogy vegyék le napirendről ezt a pontot, mert 
úgy gondolja, hogy az intézmények alapító okirata egy lényeges kérdés. Tehát kéri, hogy 
amikor ez a téma ismét beterjesztésre kerül, akkor előterjesztéssel, indoklással és 
magyarázattal, valamint határozati javaslattal együtt lássa a testület.  
 
 
 

11. npr.: Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: A tavaly megkötött szerződés szerint 1 évre kötött szerződést az önkormányzat 
a könyvvizsgálóval, most el kellene dönteni, hogy kívánja-e továbbra is meghosszabbítani a 
szerződést. Dr Kiss György átnézte a szerződést, néhány kisebb módosítást javasol, ezeket 
úgy gondolja, hogy át lehet küldeni a könyvvizsgáló cégnek, kérve azt, hogy építsék bele a 
szerződésbe. 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, lényegében úgy gondoja, 
hogy jó, mert olcsón csinálják, de, hogy érdemben mit csinál a cég, azt nem tudták elfönteni. 
 
Mikesy Tamás: Az elmúlt évben 3 anyagot terjesztett be az önkormányzat elé. A buszról 
szóló anyag közröhej tárgya volt, mert nyereségesnek hozta ki az üzemeltetést. A másik ilyen 
anyag a 2011. év félévi beszámolója volt, ahol a könyvvizsgáló elismerte, hogy a 2010. 
decemberi anyagot átmásolták és ez volt a félévi zárszámadásuk. A harmadik anyag a ¾ éves 
beszámoló volt, mely úgy végződött, hogy a testület nem is fogadta el. Ezek alapján úgy 
gondolja, hogy nem kellene meghosszabbítani a szerződést velük. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy hasonló a véleménye Mikesy Tamáséhoz. 
 
Bálint Zsolt: Nem támogatja a céget, értékelhetetlen volt a munkájuk. 
 
Zeller Tibor: Ez a cég tulajdonképpen egy formai könyvvizsgálatot végez, nem arra vannak, 
hogy a pénzügyeket rendbe tegyék. Ennyi pénzért ilyen céget lehet kapni.  
 
Kiss Károly: A sokkal drágább korábbi könyvvizsgáló még ennyit sem csinált. Véleménye 
szerint nyugodtan meg lehet kötni velük a szerződést továbbra is, nem öt évre, hanem 
határozatlan időre, mert az 3 hónapos felmondási idővel bármikor felmondható. 
 
Tóth János: Ismert, hogy azok az önkormányzatok, akik meghatározott összeg feletti hitellel 
rendelkeznek, azok könyvvizsgálatra kötelezettek. Véleménye szerint most mindenképpen jó 
volna dönteni, hiszen közel a költségvetés, illetve a zárszámadás tárgyalása közel van, 
ráadásul ez évtől a költségvetési rendeletet könyvvizsgálóval is véleményeztetni kell. 
Határidőt természetesen lehet javasolni a szerződésbe, és azzal párhuzamosan új pályázatot is 
ki lehet írni.  
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy a tavalyi évet még végezze el ez a cég és valóban emellett 
ki lehet még írni egy pályázatot. 
 
Kiss Károly: A tervezés időszakára véleménye szerint is meg kell tartani ezt a céget, 
amennyiben vállalják így.  
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Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki az eredeti határozati javaslatot, 
mely a határozatlan időre szólószerződésről szól, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
8/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet a Law On Conto 
Könyvvizsgáló Zrt-vel kötendő, a 2011. május 5-én létrejött alapszerződés 
meghosszabbításával határozatlan időre 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Abonyi Géza: Ez a javaslat nem került elfogadásra. Van esetleg más javaslat? 
 
Zeller Tibor: Hosszabbítsák meg a szerződést 2012. április 30-ig.  
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért,  jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
9/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Law On Conto Zrt-vel 2011. 
évben kötött 2011. december 31-ig érvényes szerződést, 2012. április 30-ig kívánja 
meghosszabbítani. Az Ötv-ben és Áht-ben meghatározott könyvvizsgáló feladatok 
ellátására, a könyvvizsgáló megbízására az Ötv. 92/B. §. (1) bek. értelmében új 
pályázatot ír ki, olyan pályázati feltételekkel, hogy az a költségvetési feladatainak 
törvényes ellátását nem akadályozza. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

12. npr.: Jogtanácsosi szerződés elfogadása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
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Abonyi Géza: Tavaly felmondta a testület a korábbi szerződést, abban a reményben, hogy 
kedvezőbb feltételekkel tud egy újat kötni. Az ügyvéd úr elfogadta az önkormányzat érveit és 
tekintettel az anyagi helyzetre, a készkiadásait nem kívánja leszámlázni a jövőben, valamint 
nem indexálja a tavalyi összeget. Ez kb. 1 millió forintot jelent éves szinten. Tehát most 170 
ezer Ft/hó összeget jelentene a kiadás. 
 
Bártfai István: Kéri, hogy azt is vegyék be a szerződébe, hogy az ügyvéd úr a képviselőknek 
is adjon jogi tanácsot, amennyiben az szükséges. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a szerződés megkötését elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
10/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Kiss-
Tápay-Viszlói Ügyvédi Irodával az 1992. szeptember 25-én megkötött, és azóta két ízben 
módosított megbízási-együttműködési szerződés tartalmának módosítását, 
korszerűsítését.  
A 2012. január 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszakra az átalánydíj összege 
megegyezik a korábbi évben megállapított megbízási díj összegével, azaz 2.057.000,- 
Ft+Áfa. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
13. npr.: Tájékoztatás a cafeteria juttatás mértékéről 
Előterjesztő: Abonyi Géza (szóbeli) 

 
Tóth János: A korábbi rendszerhez képest kialakításra került a ún. „SZÉP” kártya és az ún. 
Erzsébet utalvány, mely alapvetően az étkeztetéshez kapcsolódik. Ezeknek az összege az adó 
törvény szerint 500 ezer forintot is elérheti, azonban a költségvetési törvényben a 
köztisztviselőknek juttatható összeg felső határát 200 ezer forint bruttó összegben határozták 
meg, mely nettóban 152.500 Ft-ot jelent. A tájékoztatás azért időszerű, mert el kell dönteni, 
hogy az intézmények étkezés kapcsán milyen gyakorlatot folytassanak. Az államháztartási 
törvény azt írja elő, hogy amennyiben még nincs elfogadott költségvetése az 
önkormányzatnak, addig a megelőző évben elfogadott összeget lehet a dolgozóknak kifizetni. 
A javaslat az, hogy januárban mindenképpen kapják meg az intézményi dolgozók ezt az 
összeget, a testület pedig eldöntheti, hogy fenntartja-e ezt a költségvetés elfogadásáig. Az 
elfogadott költségvetés függvényében pedig új javaslat is születhet. 
 
Kiss Károly: A Bizottságban elhangzott az a javaslat, hogy a költségvetés elfogadásáig ne 
történjen kifizetés, hanem majd egy összegben visszamenőleg.  
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Tóth János: A törvény szerint az átmeneti gazdálkodás szabályai szerint a költségvetés 
elfogadásáig is már el kell kezdeni kifizetni a tavalyi összeget, amennyiben a testület most 
nem dönt úgy, hogy az új összeget kívánja majd visszamenőleg adni, amikor már meglesz a 
költségvetés. 
 
Abonyi Géza: A Bizottság javaslata az volt, hogy a költségvetés elfogadásakor döntsenek a 
mértékről és a visszamenőleges kifizetésről, aki ezt támogatja,  jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
11/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi cafetéria juttatás 
mértékéről nem döntött. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
14. npr.: Visegrád 638/2 hrsz-ú ingatlan adás-vétel rendezése 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: Ismertette az előterjesztést. A vételár 200 ezer forint lenne, amennyiért az 
önkormányzat meg tudná venni ezt  a területet.  
 
Bálint Zsolt: A GAMESZ építkezésekor vettek el az ő területéből. Bejelentette érintettségét, 
a szavazásban nem vesz részt. 
 

- Bálint Zsolt képviselő távozott az ülésteremből és Mikesy Tamás képviselő sem  
tartózkodott a teremben, így a testület 4 fővel van jelen. - 

 
Bártfai István: Jó lenne a jövőben az ár-érték arányokat figyelembe venni. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
12/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gerstmayer János 
tulajdonában lévő – az Áprily parkkal határos – Visegrád belterületi 31 m² nagyságú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű 638/2 hrsz-ú ingatlant megkívánja vásárolni. Az 
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önkormányzat a GAMESZ udvar átépítésekor általa elbirtokolt 31 m² ingatlanrészt 
Gerstmayer János tulajdonostól 200.000 Ft vételáron megvásárolja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
- Bálint Zsolt és Mikesy Tamás képviselő visszajött az ülésterembe, így a testület 6 

fővel van jelen –  
 

15. npr.: Iskolabusz nettó tarifa változása,  valamint új casco biztosítás kötés 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Kiss Károly: A tarifát, tekintettel az emelkedő üzemanyag árakra egységesen 20 Ft-al kellene 
megemelni.  
 
Bártfai István: Javasolja, hogy valami előleget el lehetne kérni, ezt a bizottságban is 
javasolta, ott nem tartották jó ötletnek. 
 
Zeller Tibor: Lehet, de nem jellemző, hogy idegenek veszik igénybe a buszt. 
 
Tóth János: A javaslat tehát az, hogy üzleti célú bérbeadás esetén a feltételezhető költség 
50%-át köteles letétbe helyezni a bérbevevő, külön megállapodás alapján. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a javaslattal egytért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
13/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete a busz gépjárművének üzleti szabályzatában  
meghatározott km díj értékét 2012. február 1-jétől egységesen nettó 20 forinttal 
megemeli.  A bérbevevő üzleti célú bérbeadás esetén a feltételezhető költség 50%-át 
köteles letétbe helyezni, külön megállapodás alapján. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss Károly alpolgármester 

 
Kiss Károly: Tájékoztatta a testületet, hogy lehetőség lenne egy új casco biztosítás kötésére, 
mely kb. 300 ezer forinttal lenne olcsóbb, mint a tavalyi. Javasolja megkötni ezt az új 
szerződést a buszra. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, 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  
14/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az 
iskolabusz casco biztosításának átváltását, egy kedvezőbb tarifát ajánló biztosítóhoz. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
16. npr.: A volt műemlékvédelmi felügyelőség épületének ingyenes tulajdonba vétele 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Kiss Károly: Elmondta, hogy az MNV Zrt. szempontjai alapján összeállított egy anyagot, 
ami segíthet eldönteni azokat a funkciókat, amelyekkel az ingyenes tulajdonba vétel 
lehetséges lenne. 
Bártfai István: Jó lenne még gondolkodni rajta, hogy milyen funkciókra lehetne használni az 
épületet. Szeretné bejárni az épületet, hogy megismerjék az állapotát az épületnek.  
 
Kiss Károly: Most csak azt kell kijelenteni, hogy milyen dolgokra szeretné használni az 
önkormányzat az épületet.  
 
Tóth János: Elmondta, hogy most csak a tulajdonba vételi szándékról kellene dönteni, az 
adás-vételi szerződéskor még mindig el lehet állni a lehetőségtől. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint az nem kérdés, hogy amennyiben lehetőség van rá, akkor 
meg kell igényelni az ingatlan ingyenes tulajdonba vételét. Viszont most azt javasolja, hogy 
halasszák el a döntést, ahhoz, hogy pontosan át tudják nézni a jogszabályi hátteret, mivel ez 
egy elég nagy horderejű kérdés, tehát nehogy valami hibát kövessenek el.  
 
Abonyi Géza: Egyetért a javaslattal, a februári ülésre előterjesztésre kerül, addig lehetőség 
lesz az ingatlan bejárására is. 
 

17. npr.: Áprily Lajos Általános Iskola villámvédelmére vonatkozó ajánlatok 
elbírálása 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy két ajánlat érkezett be, melyből az 
olcsóbb ajánlatot javasolja elfogadni. 
 
Zeller Tibor: A Bizottság tárgyalta és az a véleményük, hogy ebből az árból még meg kell 
próbálni alkudni. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot 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  
15/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a TUNEL 2000 Kft.-t, 
az Áprily Lajos általános iskola épületeinek villámvédelmi tervezésére és kivitelezésére. 
Megbízási díj: 1.107.000.- Ft + ÁFA 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
18. Egyebek 

 
Ispán László és neje kérelme rendezvényszervezésre 
 
Abonyi Géza: Ispán László és felesége azzal a megkereséssel érkezett, hogy az idei évben a 
hosszúhétvégéken rendezvényeket szeretnének szervezni a KRESZ park környékén. Ehhez 
abban szeretnék az önkormányzat segítségét kérni, hogy a közterületet kedvezményes áron 
vagy ingyenesen kapják meg, mert a rendezvény szervezése igen kockázatos, tekintettel arra, 
hogy még nincs előzménye ezeknek. 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy tavaly már kaptak az Ispánék lehetőséget hasonlóra, 
hogy kipróbálhassák magukat, másrészt, ha olyan programot tudnak hozzátenni, ami ingyenes 
rendezvény és jó a városnak, akkor el tudja képzelni, hogy a terület foglalási díjból 
kedvezményt adjanak. Ennek az volna a feltétele, hogy lássák előre, hogy mi a program, 
részletesen.  
 
Kiss Károly: Javasolja a kedvezmény megadását. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint meg kellene várni a költségvetést, hogy mennyit tudnak 
adni a civil szervezeteknek és az után döntsenek erről, mivel sok esetben a civil szervezetek is 
rendeznek ingyenes programokat és mégsem kapnak támogatást a várostól. 
 
Bálint Zsolt: Úgy gondolja, hogy akkor ilyen alapon, ugyan ezen a napokon a város összes 
vendéglátóhelyének is adjanak kedvezményt a kitelepülésre.  
 
Abonyi Géza: Itt nem arról van szó, hogy valakinek pénzt adnak, hanem arról, hogy egy 
olyan rendezvény valósulna meg, ami egy színfoltot jelentene Visegrádon a négy napos 
hétvégéken, a területből pedig egyébként sem jutna bevételhez az önkormányzat. 
 
Bálint Zsolt: Egyébként nincs meghirdetve, hogy féláron ki lehetne venni azt a területet 
ezekre az ünnepekre, mert lehet, hogy akkor mások is igénybe vennék. 
 
Bártfai István: Kedvezményben tudna gondolkodni, mivel visegrádi vállalkozóról van szó, 
de ahhoz látni kellene a programtervet. 
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Ispán Márta: A tavalyi évből azt látták meg, hogy nem elég csak vásárt tartani, kellenek 
mellé programok is. Ahhoz hogy egy nagyobb rendezvényt tudjanak csinálni, ahhoz több a 
kiadás is, mivel ezt megfelelően reklámozni is kell, hogy minél több ember jöjjön Visegrádra. 
 
Abonyi Géza: A terület foglalási díj egyébként nem szabad, hogy olyan tétel legyen, ami ezt 
a rendezvényt megrengetné alapjaiban. Úgy gondolja, hogy egy elvi támogatásról most tudna 
dönteni a testület azzal, hogy a programterv ismeretében végleges döntés fog születni. Kérte a 
testületet, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
16/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja Ispán 
László vállalkozó kérelmére a közterület foglalási díj kedvezményes áron történő 
megállapítását a nagy parkoló környékére tervezett hosszú hétvégéken tartandó 
rendezvények esetére. A kedvezmény megállapításáról a részletes programterv 
ismeretében dönt a testület. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
Megállapodás kötése a Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
 
Abonyi Géza: A Nemzetiségi Önkormányzat olyan kéréssel fordult az önkormányzathoz, 
hogy egy helyiséget biztosítson a működéshez, amely úgymond hivatalos helyiségként 
működhetne. Ezt egyébként törvény is előírja. 
 
Bártfai István: A polgárőrség épületét javasolja, ott van 2 olyan helyiség is, amit nem 
használnak. 
 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy a határozati javaslat utolsó két mondatát vegyék ki, mert az 
csak feltételes. Egyébként számára mindegy melyik helyiséget kapja meg. 
 
Zeller Márton: A gyámhivatal helyisége is megfelelő lenne a nemzetiség számára. 
 
Abonyi Géza: Elfogadta Mikesy Tamás módosító javaslatát. Mivel több hozzászólás 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: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének  
17/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a 
Német Nemzetiségi Önkormányzattal a feladatok közös végrehajtására, egymás 
munkájának kölcsönös segítésére. A városi Önkormányzat a  Nemzetiségi 
Önkormányzat működéséhez székhelyet biztosít az „un” Egészségház épületében 
(Gyámhivatali helyiségben). A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Abonyi Géza polgármester 

 
Konyhai dolgozók nyugdíjazása 
 
Abonyi Géza: Két konyhai dolgozónak esedékes a nyugdíjazása. Egy hónap felmentési idő 
jár, plusz lehetőség van egy hónapot felmenteni őket a munkavégzés alól. Kérésük az, hogy 
még egy hónapot kapjanak a munkavégzés alóli felmentésre a nyugdíjazás előtt. 
 
Tóth János: Amennyiben a testület megadja a felmentést, akkor az egyik esetben 2 hónapról, 
a másik esetben pedig 3 hónapról lenne szó. 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy mivel egyébként sem jellemző, hogy a konyhai 
dolgozók túl lennének fizetve, ezért vállalható a felmentésük. 
 
Bálint Zsolt: Egyetért a javaslattal. 
 
Kiss Károly: Javasolja, hogy a mentesítést adják meg a teljes időre, amit a törvény 
megenged. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki támogatja a javaslatot, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
18/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Besze Józsefné konyhai dolgozót 
felmenti a munkavégzés alól a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
alapján részére  megállapított 2 hónapos felmentési idő tartamára. Továbbá Gerstmayer 
Györgynét szintén felmenti a munkavégzés alól a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. tv. alapján részére megállapított 3 hónapos felmentési idő tartamára. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Közfoglalkoztatási kérelem előterjesztése 
 
Tóth János: Ebben az évben lehetősége van az önkormányzatoknak arra, hogy kérelmük 
alapján a feladatkörükbe tartozó munkálatokra, igénybe vehetnek közmunkásokat 6-8 órás 
foglalkoztatásra, melyet a kormány támogat. Az előterjesztés tartalmaz néhány feladat 
felsorolást, ennek megfelelően nyújtaná be az önkormányzat a kérelmét. 
 
Abonyi Géza: 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  
19/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Pest Megyei Munkaügyi Központ Szentendrei 
kirendeltségéhez kérelmet terjeszt elő közfoglalkoztatás céljából.  
Tervezett feladatok:  
- Dunakanyari Térség együttműködése  

I. 11. sz. főút – illegális szemét összeszedése 
II. Dunapartok szemétmentesítése, karbantartása (kiszáradt fák, bokrok) 

- Illegális „szemétlerakók felszámolása 
- Külterületi utak karbantartása 
- Vízfolyások karbantartása 
- Turista utak és pihenők karbantartása 
- Nyári intézményi felújítás 
- Közterületek karbantartása 
- Turista információs Szolgálat 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kérelem benyújtására.  
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2012. 02.15. 

 
Civil szervezetek pályázatának kiírása 
 
Mikesy Tamás: Február hónapban szokta kiírni az önkormányzat a pályázatot, úgy gondolja, 
most is a tavalyi szövegezéssel kellene kiírni. Tavaly 1 millió forint keret volt erre. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint összeg megjelölése nélkül kellene kiírni. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint sem kellene beleírni összeget. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a pályázat kiírásával egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képviselő-testületének  
20/2012. (01. 26.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil szervezetek 
támogatására a 2012. évben, a civil szervezetek pályázati támogatási rendje alapján. 

 
Határidő: Februári Visegrádi Hírek megjelenése 

Felelős: polgármester 
 

Bálint Zsolt kérdései: 
 

- Hogy álla a Castrum kút kérdés? 
Abonyi Géza: Két hét múlva kedden lesz egy egyeztető tárgyalás a felszámolókkal és az 
ügyvéd úrral, valamint az Ásványvíz Kft-vel. 
 

- Az Ásványvíz Kft. fizetési morálja hogy áll, milyen intézkedést tett a 
polgármester úr? 

Abonyi Géza: Sajnos nem jöttek be a pénzek, az ügyvéd úr fog írni nekik egy felszólítást, 
mely szerint, ha nem fizetnek, akkor felbontja az önkormányzat a szerződést. 
 

- A doktornő féle fűtési számlák hogy állnak? 
Abonyi Géza: Még nem lettek kiszámlázva, de hamarosan ki lesznek.  
Tóth János: Levelet kapott a doktornő, hogy e testület regnálása óta visszamenőleg is fizetnie 
kell. 
 

- Dunabogdánynak sikerült elintézni a hordalékfa gyűjtést. Visegrádon ezt miért 
nem lehet? 

Abonyi Géza: Most már itt is van erre lehetőség. Aki jelentkezni fog, az vihet fát, a Karcsiék 
is segíteni fognak elszállítani. 
 

- Mi van a faházzal, sikerült elintézni, hogy a nevünkre kerüljön? 
Abonyi Géza: Még nem történt intézkedés. 
 

- A doktornő féle telekmegosztással kapcsolatban mi történt? 
Abonyi Géza: Semmi. 
 
Bálint Zsolt: A múltkor az volt az ígéret, hogy megnézik, mert meg lehet osztani, ugyanis 
550 m² alakulna ki, arra meg már lehet építeni.  
 
Abonyi Géza: Akkor az volt a válasz, hogy meg lehet ugyan osztani, de akkor az egyik telek 
olyan alakú lesz, hogy gyakorlatilag értéktelenné válik. 
 
Mikesy Tamás kérdései, kérései: 
 

- Lakossági kérdés, hogy a kistérségi üléseken polgármester úr rendszeresen nem 
vesz részt. Miért? 

Abonyi Géza: Az összes többi polgármester sem vesz részt mindig. Sajnos van úgy, hogy 
nem tud ott lenni, de akkor alpolgármester úr helyettesíti. 
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- December 16-án mi hangzott el Tahitótfaluban a mentőállomással kapcsolatban? 
Tóth János: Kizárólag a közbeszerzéssel összefüggésben tárgyaltak, néhány dolgot a 
közbeszerzési kiírásban kijavítottak és ezen túl ott nem történt más. A közbeszerzési 
csomagot a határidőt megelőző napig még senki nem vette ki, habár szinte az összes banknak 
meg lett küldve a felhívás. 
 

- Mi van akkor egy önkormányzatnál, ha nem fogadják el a ¾ évi beszámolót? 
Tóth János: Nincs kifejezett szankció előírva a költségvetési törvényben erre, nyilván az éves 
költségvetés teljesítését a zárszámadásban kell majd elfogadni. Volt néhány olyan tétel, amit ő 
maga is szeretne részletesen megnézni, de biztos benne, hogy annak oka volt, hogy nagy 
mértékű volt a növekedés az igazgatáson. 
 

- Jelezte, hogy a ¾ évi beszámoló tárgyalása kapcsán a jegyzőkönyvből hiányzik a 
Pénzügyi Bizottság véleménye, ezt kéri pótolni. 
Kéri a testületi ülések hanganyagát visszamenőlegesen is és a jövőben is, a CD-t ő 
hozza. 

Tóth János: Ha úgy érzik a képviselők, hogy a jegyzőkönyvekből valami lényeges dolog 
hiányzik, akkor azt lehet jelezni és korrekcióra kerül. A hanganyag kiadásának nincs 
akadálya. 
 

- Úgy tudja, hogy az iskolabuszt ismét sofőr nélkül adta oda az önkormányzat a 
bécsi útra. Támogatná, hogy vegyenek fel egy harmadik sofőrt is, hogy ilyenek ne 
történjenek meg.  

Kiss Károly: A harmadik sofőr foglalkoztatásával egyetért. 
 

- Korábban a Schneider féle útengedélyezésre a terveket a testület hagyta jóvá, 
akkor a módosított terveket miért nem kell látnia a testületnek? 

Abonyi Géza: Utána néz és referálni fog róla. 
 

- Ismételten kéri az önkormányzatot, hogy az anyagok időben érkezzenek meg. 
Illetve továbbra is kéri a jegyző úrtól, hogy a kérdésire írásban válaszoljon, 
pecséttel, iktatószámmal, aláírással ellátottan. Ezután ő is el fogja küldeni a 
kérdéseit írásban, az egyértelműség kedvéért. 

 
Bártfai István kérdései: 
 

- Az elmúlt időszakban több lakossági fórum zajlott, sérelmezi, hogy ő, mint 
képviselő nem kapott erre meghívót. Egyébként ezt így színjátéknak tartja, mert 
a képviselők kéréseire nem reagálnak. 

- A strand területén még mindig borzasztó állapotok uralkodnak, szólítsák fel a 
terület tulajdonosát, hogy tegye rendbe a területet. Történjem már valami. 

- Tölgyfa, Schulek utca vízelvezetése hol tart? 
- Kistérségi ülésekről beszámolót kér a polgármester úrtól 
- Sportpálya parkoló meg lett ígérve, hogy tavaly májusra készen lesz 
- Széchenyi utcai kempingben rendet kellene tenni, valamint a hidat is fel kellene 

már méretni 
- Apátkúti pataknál van még egy veszélyes fűzfa, azt ki kellene vágni 
- Duna part takarítást is javítani kellene még 
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Abonyi Géza: Annak idején szerette volna, ha minden területnek lenne egy képviselője, 
azonban akkor ettől a testület elzárkózott. Ezért gondolt arra, hogy időnként ilyen fórumokat 
fog tartani, ahol a lakosok el tudják mondani ügyes-bajos dolgaikat. Ezekre a fórumokra 
egyetlen képviselő sem kapott meghívót, úgy, mint képviselő, csak úgy, mint lakos.  
Ami a Széchenyi utcai kempinget illet, amint kitavaszodik a VKG csinálni fogja. A Széchenyi 
utcai hidat a Geoszolg cég fogja csinálni szintén tavasszal.  
Mivel több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Abonyi Géza         Tóth János 
polgármester         mb. jegyző 
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Távol maradt képviselő: 

Zeller Tibor 
 

Meghívott: 
 
   Máthé Gábor Városközpont projekt műszaki koordinátora 
   Dobó Judit Óvodavezető 
   Muckstadtné András Enikő élelmezésvezető 
   Schüszterl Károly VKG csoportvezető 
   Zeller Márton Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
   Ostermann Béláné pénzügyi főelőadó 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Tájékoztatást adott a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. Ezt követően beszámolt a két ülés között eltelt időszak fontosabb 
eseményeiről, melyek közül kiemelte a Castrum Kft. csődeljárásával kapcsolatos egyeztetést a 
felszámoló biztossal, aki elmondása szerint szeretné lezárni a felszámolási eljárást, a 
részletekről tekintetében dr Kiss György jogtanácsos készít összefoglalót. A TDM szervezet 
új visegrádi prospektust készít, mely az utazás kiállításra várhatóan el is készül.   
A napirendre vonatkozóan nem volt módosító javaslata, kérte a képviselőket, hogy akinek van 
módosító javaslata, azt tegye meg. 
 
Mikesy Tamás: Kérte, hogy az óvodabővítés lebonyolítói szerződést vegyék le napirendről, 
mivel ez az anyag csak a tegnapi nap folyamán érkezett meg a képviselőkhöz, továbbá kéri 
levenni napirendről az 5. napirendet is a 2011. évi belső ellenőrzés végrehajtását. 
Továbbá az Ügyrendi Bizottság elnökeként jelezte, hogy azon képviselők, akik ez idáig még 
nem adták le vagyonnyilatkozatukat, nem gyakorolhatják képviselői jogaikat az ülésen. Ezért 
véleménye szerint, dr Balázs Mária képviselő asszony sem élhet ezen jogával, mivel ő még 
nem adta le vagyonnyilatkozatát és az nem szabályos, hogy most akarja átadni a hivatal 
dolgozójának. 
 
Abonyi Géza: 5 perc szünetet rendelet el, hogy dr Balázs Mária képviselő le tudja adni 
vagyonnyilatkozatát. 
 
- Szünet után -  
 
Tóth János: Álláspontja szerint, ha megnézik az SZMSZ vagyonnyilatkozatok kezelésével 
kapcsolatos rendelkezéseit, akkor látható, hogy annak átvételét, kezelését az Ügyrendi 
Bizottság elnökének kellene megtennie és tudomása szerint az elnök úr egyetlen 
vagyonnyilatkozatot sem vett idáig át, azt a hivatal munkatársa végezte el. Álláspontja szerint, 
mivel minden jelenlévő képviselő leadta vagyonnyilatkozatát, így az ülésen gyakorolhatják 
képviselői jogaikat.  
 
Bártfai István: Jelezte, hogy a sportpálya üzemeltetéssel kapcsolatban szeretne egy 
napirendet felvetni. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal, az egyebek napirendben tárgyalni fogják a sportpálya 
üzemeltetését. 
 
Mikesy Tamás: Visszavonta javaslatát arra vonatkozóan, hogy az 5. napirendi pontot vegyék 
le napirendről. 
 
Abonyi Géza: Igaz, hogy a 3. napirendhez csak tegnap került kiküldésre az anyag, de nem ért 
egyet azzal, hogy vegyék le napirendről, mivel ez már az előző ülésen is napirenden volt, az 
anyag most annyival egészült csak ki, hogy beérkezett még két ajánlat a korábbi mellé, tehát 
most ki lehetne választani a lebonyolítót. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint erre nem kell külsős lebonyolítót megbízni 3,6 MF t-ért, ezt 
belső emberekkel, Tegzes Dániellel és a hivatal műszakisával kellene megoldani. 
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Abonyi Géza: Ez a 3,6 MFt pályázaton belüli díj, azt el lehet számolni, másrészt azt már 
korábban tisztázták, hogy sem Tegzes Dánielnek, sem pedig a műszakisnak nincsen meg a 
kellő ismerete, végzettsége egy ilyen beruházás lebonyolítására. 
Mivel más módosító javaslat nem volt, kérte, aki egyetért azzal, hogy az óvodabővítés 
lebonyolítói szerződés című napirendet vegyék le napirendről, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
20/2012. (02.08.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet az óvoda bővítés 
lebonyolítói szerződés című napirendi pont napirendről történő levételével. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki az ülés napirendjét elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
21/2012. (02.08.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét nem fogadja el. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: 10 perc szünetet rendelt el. 
 

- Szünet után – 
 
Abonyi Géza: Tekintettel arra, hogy a mai ülés napirendjét a testület nem fogadta el, az ülést 
17 óra 33 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Abonyi Géza          Tóth János 
polgármester          mb. jegyző 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
 
Szám:   3/2012. 
Határozatok száma:  22-23/2012. 
Rendelet száma:   3/2012 
     
   
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről  

 
 
 
 
 
 

1. Étkezési térítési díjak rendelet módosítása 
 
2. Óvoda bővítés lebonyolítására beérkezett ajánlatok megtárgyalása
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 22-én, 17 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 

Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 

   Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 
   Tóth János mb. jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
   Gábris Gabriella  
 

 

Meghívott: 
 
   Dobó Judit Óvodavezető 
   Muckstadtné András Enikő élelmezésvezető 

Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezetője 
Gerzsenyi Gábor Gerzsenyi és Tsa Bt. 
Bozóki Mariann Áprily Lajos Általános Iskola AMI és EPSZ 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
jelen van, határozatképes, a rendkívüli ülést megnyitotta. Kérdezte, hogy a napirenddel 
kapcsolatban kinek van módosító javaslata. 
 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy az első és második napirendet cseréljék fel, mert azt 
gyorsabban megtárgyalják, így nem kell a meghívottnak sokat várni. Tájékoztatta a 
Képviselő-testületet, hogy a Kulturális és Ügyrendi Bizottság megvizsgálta a 
vagyonnyilatkozatokat formai szempontból és véleményük szerint formailag csak 3 képviselői 
vagyonnyilatkozat felel meg a hétből. Ezért kéri a jegyző úrtól, adjon tájékoztatást arról, hogy 
a törvényi előírásoknak megfelelően, mely hozzátartozó vagyonnyilatkozatát kell leadni, mert 
ez ügyben tanácstalanság volt, hogy ki számít hozzátartozónak. 
 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy szeretne egyebek napirendet is, mert volna hozzászólása. 
 
Tóth János: Rendkívüli ülés esetén nincs „Egyebek” napirend. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint, ha már rendkívüli ülésről van szó és nagyon szigorúan 
vennék a dolgot, akkor nem is lehetne más napirendet tárgyalni azon kívül, amit a 3 képviselő 
kért a rendkívüli ülés összehívása kapcsán. Vagy akkor álljanak hozzá rugalmasan a 
dolgokhoz, legyen 5 napirend, de akkor legyen egyebek is. 
 
Bálint Zsolt: Aki pedig netán szabálytalanul adta le a vagyonnyilatkozatát, az nem is 
szavazhatna, illetve amit eddig szavazott az is érvénytelen.  
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
22/2012 (II.22.)  

HATÁROZATA 
 

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

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

1. npr.: Étkezési térítési díjak rendelet módosítása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Tóth János: Elmondta, hogy az érdekegyeztető fórumon elhangzottakat is figyelembe véve 
kikalkuláltak egy árat, melyet a képviselő-testület természetesen módosíthat, de ez egyelőre 
úgy tűnik, hogy mindenki számára elfogadható ár lehet. 
 
Abonyi Géza: Mivel a napirendhez kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
rendeletet elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 
elfogadta a 3/2012 (II.22.) a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról 
szóló rendelet módosítását. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

2. npr.: Óvoda bővítés lebonyolítására beérkezett ajánlatok megtárgyalása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezetője 
Gerzsenyi Gábor Gerzsenyi és Tsa Bt. 
Dobó Istvánné óvodavezető 

 
Abonyi Géza: Röviden összefoglalta az óvoda pályázattal kapcsolatban eddig történteket. A 
legutóbbi testületi ülésen javaslat érkezett a napirend levételére, de ezt a többség nem 
szavazta meg, viszont a teljes napirend sem lett elfogadva szavazategyenlőség miatt. Ezek 
után érkezett egy beadvány a képviselőktől rendkívüli testületi ülés összehívására. Úgy 
gondolta, hogy mielőtt a rendkívüli testületi ülésre sor kerül, egy egyeztető megbeszélést 
kellene tartani ez ügyben, mely ezen a héten, hétfői napon meg is történt. Ennek 
eredményeként, akik ebben a dologban részt vettek valamilyen szempontból, módosították a 
feltételeiket, tehát előnyösebb feltételekkel álltak elő az önkormányzat felé. Megegyezés 
született a tekintetben is, hogy ki milyen részt vállal a munkában, tehát ez a tisztázó 
megbeszélés nem volt hiába. Gerzsenyi úr esetében az új vállalási ár 3.400.000,- Ft+Áfa lenne 
és a kifizetés ütemezését is módosította. Lévay úr is egy kedvezőbb ajánlattal állt elő, aki 
egyébként a műszaki ellenőri feladatokat végezné. Így véleménye szerint egy jó összhang 
alakult ki az elmúlt napokban ez ügyben. Amiről azonban most kellene dönteni, az az, hogy a 
lebonyolítói szerződést megkötik-e a Gerzsenyi és Társa Bt-vel. Mivel december óta már 6 
alkalommal került a testület elé az óvoda kérdése, ezért azt kéri a képviselőktől, hogy olyan 
hozzászólásokat tegyenek, melyek előre mutatnak és ezzel érdemben le tudják zárni ezt a 
témát. 
 
Bártfai István: Lévay úr mennyiért vállalja? 
 
Abonyi Géza: 2.400.000,- Ft+ Áfa-ért, ez az engedményes ajánlata. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint ez nem akkora projekt, amelyhez feltételen muszáj lenne 
egy lebonyolító és több szakember is megerősítette ebben. Ezért ezt az összeget meg lehetne 
spórolni a beruházáson és átcsoportosítható lenne más hasznos dologra. Sajnos a kiviteli 
tervekhez nem tudott hozzájutni 2 héten keresztül, pedig jó lett volna, hiszen tudomása szerint 
Gerzsenyi Gábor ezeket megkapta. Véleménye szerint sem a lebonyolító sem a műszaki 
ellenőr nem érdekelt abban, hogy csökkentse a díját. A műszaki ellenőr egyébként is kötelező, 
a lebonyolító viszont nem, tehát nem látja értelmét annak, hogy egy ilyen szakembert 
alkalmazzanak. 
 
Mikesy Tamás: A beruházás költségeit még a mai napig nem látják. A kivitelezéssel 
kapcsolatban sincs forgatókönyv, de ezt már a hétfői megbeszélésen is elmondta. Ezen a 
megbeszélésen véleménye szerint sok hasznos dolog is kiderült, mint hogy nincs is szükség 
lebonyolítóra ehhez a beruházáshoz. A legtöbb helyen a polgármester látja el ezt a feladatot,  
továbbá van egy városfejlesztő cége a városnak, akivel köttetett egy olyan szerződés is, 
melyben az óvoda projekt lebonyolítását vállalta 2,5 millió forintért, ennek a felét már ki is 
fizette az önkormányzat. Véleménye szerint az volna az igazi luxus, ha e mellett még egy 
lebonyolítót is alkalmaznának. A polgármester úr által említett egyezségről, amely állítólag a 
hétfői megbeszélésen született, neki nincs tudomása, mert nem kapott róla tájékoztatást sem 
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szóban, sem írásban. Így akkor ez egy háttéralku volt a polgármester úr szobájában a 
megbeszélés után. Mellesleg Lévai László 2,3 millióért azt is vállalná, hogy a 
közbeszerzéshez is megadja a műszaki segítséget, tehát véleménye szerint elég lenne őt 
egyedül alkalmazni. A szavazáskor név szerinti szavazást kér majd és előre jelzi, hogy 
tartózkodni fog, mert a szükséges kimutatásokat, amit kér, még mindig nem látta. A kiviteli 
tervekbe a beruházás költségei nem férnek bele, tehát most lesz kiviteli tervmódosítás, ezért, 
amire az urak árajánlatot adtak, az nem is jó. Így úgy gondolja, hogy a testület most nem is 
adhat arról felhatalmazást a polgármester úrnak, hogy a szerződést írja alá, hanem maximum 
csak a szerződés előkészítésére adhat felhatalmazást és majd a látott szerződésre mondhat 
csak igent a testület.  
 
Abonyi Géza: Ügyrendi javaslatként javasolta, hogy további vitát zárják le és szavazzanak a 
határozati javaslatról. Kérte, aki ezzel egyetért jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
23/2012 (II.22.)  

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a vita lezárásával. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy a vita lezárásával nem ért egyet, mivel ő már a vita megnyitásakor 
jelezte, hogy szeretne hozzászólni. 
 
Mikesy Tamás: Szintén nem ért egyet ezzel a döntéssel, mert úgy véli, hogy ez nem 
demokratikus működés. 
 
Zeller Tibor: Mivel már egy párszor volt lehetősége a képviselőknek kifejteni a 
véleményüket, azért most már nincs értelme annak, hogy ugyanazt elmondják még egyszer.  
 

- A továbbiakban az ülésről készült hangfelvétel egy része jegyzőkönyvezésre 
alkalmatlan, mivel a hozzászólások nagy része nem érthető több ember egyszerre 
beszélése miatt. – 

 
Bártfai István: Jó lett volna, ha megismerhették volna a képviselők azt a munkát, amit a 
Gerzsenyi úr idáig elvégzett és úgy gondolja, hogy akár honorálni is lehet az ő munkáját 300 
ezer forinttal, amit a műszaki ellenőrtől le lehet vonni és mivel a továbbiakban a műszaki 
ellenőr el tudja végezni a Gerzsenyi úr munkáját is, inkább őt bízzák meg. 
 
- A szöveg nem érthető - 
 
Abonyi Géza: Szavazásra kérte fel a képviselőket, kérte, aki a szerződést elfogadja, ezt 
jelezze! 
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Tóth János: Tehát a polgármester úr a lebonyolítói szerződésre tett javaslatot. ABC 
sorrendben név szerinti szavazásra kérte fel a Képviselő-testület tagjait: 
 
Abonyi Géza: igen 
dr Balázs Mária: igen 
Bálint Zsolt: nem 
Bártfai István: nem 
Kiss Károly: igen 
Mikesy Tamás: nem 
Zeller Tibor: tartózkodik 
 
Abonyi Géza: Ezt követően ismertette az eredményt. (Név szerinti szavazás ívét lásd 
mellékletben). 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1  
tartózkodás mellett  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
24/2012 (II.22.)  

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja beruházói 
lebonyolítói szerződés megkötését a Gerzsenyi és Társa Bt-vel a Visegrádi Fellegvár 
Óvodabővítés beruházás lebonyolítására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: Az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza          Tóth János 
polgármester          mb. jegyző 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
 
Szám:   4/2012. 
Határozatok száma:  25-34/2012. 
Rendelet száma:   - 
     
   
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. február 29-én megtartott  nyílt üléséről  

 
 
 
 
 

1. Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című pályázati projekt 
megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására pályázó kiválasztása 

2. Óvoda bővítés műszaki ellenőrzésre beérkezett ajánlatok megtárgyalása 
3. Háziorvos eszközpályázat vonatkozásában tett kezességvállalás módosítása 
4. Nem lakás célú helyiségek bérleti díjának szabályozása 
5. A Fő u. 91-93. sz. alatti ingatlanok (műemlék védelmi épület) ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adása 
6. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 29-én, 17 
órakor 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: 
 
   Tóth János mb. jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
   Miklós Melinda 
 

 

Meghívott: 
 
   Dobó Judit Óvodavezető 

Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezetője 
dr Costin Gabriell Pro Vital  
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Bártfai István: Kérte, hogy a napirend előtt tisztázzák a vagyonnyilatkozatok jogosultságát, 
ki mit adott le, legyen ez pontosan dokumentálva. 
 
Tóth János: A Kormányhivatallal is egyeztetve álláspontja az, hogy a legfontosabb pontja a 
vagyonnyilatkozat tételnek a képviselők saját vagyonnyilatkozata. Ez pedig, mint tudjuk, 
megtörtént, minden képviselő leadta vagyonnyilatkozatát. A kérdés a hozzátartozói 
vagyonnyilatkozatok tekintetében merült fel, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a közös 
háztartásban élő hozzátartozó az közös életvitelt feltételez, tehát véleménye szerint a 
képviselőknek saját belátásuk szerint kellett leadniuk a velük közös háztartásban, 
életvitelszerűen élő hozzátartozójuk vagyonnyilatkozatát. Ha ezzel nem ért egyet a Bizottság, 
akkor eljárást kezdeményezhet és juthat más megállapításra. 
 
Abonyi Géza: Pót napirendi pontként pluszban szeretné felvenni napirendi pontnak a FIDIC 
mérnök pályázat elbírálását. Kérte, aki ezt támogatja, jelezze! Javasolta, hogy a vendégre 
tekintettel vegyék előre ezt a napirendet. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
25/2012. (02.29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjének módosítását 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Ezt követően Tóth János jegyző ismertette a leadott képviselői és hozzátartozói 
vagyonnyilatkozatok számát, az alábbiak szerint: 
 

Képviselő neve Leadott képviselői 
vagyonnyilatkozat (db) 

Leadott hozzátartozói 
vagyonnyilatkozat (db) 

Zeller Tibor 1 1 
dr Balázs Mária 1 0 
Abonyi Géza 1 1 
Bálint Zsolt 1 3 
Kiss Károly 1 1 
Bártfai István 1 4 
Mikesy Tamás 1 6 
 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a napirendet a módosítással együtt 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  

26/2012. (02.29.) 
HATÁROZATA 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. npr.: Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című pályázati projekt 
megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására pályázó kiválasztása 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: dr Costin Gabriell Pro Vital Kft. közbeszerzési tanácsadó 
 
dr Costin Gabriell: A közbeszerzés eljárás tárgya az ún. FIDIC mérnöki feladat ellátása volt. 
Ez a szervezet fogja ellátni a műszaki feladatokat ellátni a beruházás során. Az ajánlattételi 
felhívásra 3 szervezet nyújtott be ajánlatot, az értékelés során megállapításra került, hogy 
ebből 2 szervezet érvénytelen ajánlatot tett, és az egyedüli érvényes ajánlatot a Rex Terra Kft. 
adta. 
 
Mikesy Tamás: Értelmezése szerint ez nyílt közbeszerzés volt, és ha ez így van, akkor egy 
érvényes pályázó esetén is érvényes az eljárás? 
 
dr Costin Gabriell: Igen, ez így van. Valóban, 2010 szeptember 15. előtt a Közbeszerzési 
törvény azt tartalmazta, hogy ha csak egy érvényes ajánlat volt, akkor érvénytelen volt az 
eljárás. Azért törölték el, mert sokan visszaéltek vele.  
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 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  
27/2012. (02.29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot adó RexTerra Kft-t  az Árvízvédelmi beruházás FIDIC mérnöki 
és műszaki ellenőri tevékenység feladatainak ellátására. 
Megbízási díj:. 34.900.000 Ft - Ft + ÁFA 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat továbbítására. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 
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2. npr.: Óvoda bővítés műszaki ellenőrzésre beérkezett ajánlatok megtárgyalása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívottak: Dobó Istvánné óvodavezető 
  Tegzes Dániel VVF Kft. 
 
Abonyi Géza: Az elmúlt ülésre beterjesztett előterjesztéshez képes egy másik megoldás lett 
kidolgozva. Cél, hogy lehetőség szerint egy pozitív döntés szülessen.  
 
Tegzes Dániel: A cél az lenne, hogy ebből a beruházásból legyen valami. Nyilvánvaló volt, 
hogy Gerzsenyi úr személye nem eredményezett közös nevezőt, így remélhetőleg Lévai 
Lászlóval sikerülni fog az együttműködés és így elindulhat a projekt a megvalósítás útján.  
 
Mikesy Tamás: Tehát a 2011. március 8-án megköttetett szerződés a Kft-vel, az érvényesnek 
tekinthető, és annak tükrében kerül sor most erre az együttműködésre? 
 
Tegzes Dániel: Igen. 
 
Bálint Zsolt: Örömmel látja ezt a beterjesztést, és egyben elnézést kér a múltkori testületi 
ülésen való viselkedésért, de örül, hogy végül megtudtak spórolni 3,6 millió forintot. 
 
Kiss Károly: Úgy gondolja, hogy Gerzsenyi úr a maga számításaival bebizonyította, hogy ez 
a fejlesztés kihozható az összegből, ezért úgy véli, hogy ezt valamilyen szinten honorálni kell 
majd neki.  
 
Bártfai István: Szeretné megnézni a Gerzsenyi által elkészített anyagot, mert úgy emlékszik, 
hogy csak sarokszámokat látott a testület. 
 
Bálint Zsolt: Az, hogy ez megvalósítható, még egyáltalán nem biztos, először kellene találni 
egy kivitelezőt. Nem emlékszik rá, hogy határozott volna arról a testület, hogy megbízza 
Gerzsenyi urat erre a munkára, őt csak a polgármester úr kérte fel, így nem gondolja, hogy 
meg kellene őt fizetni. 
 
Kiss Károly: Természetesen erkölcsi alapon gondolja a tartozást. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki az előterjesztést támogatja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
28/2012. (02.29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda beruházás lebonyolításával 
a Visegrádi Városfejlesztő Kft-t bízza meg, melynek műszaki hátterét Lévai László 
biztosítja, akit a Képviselő-testület a műszaki ellenőr feladatokkal, mint legkedvezőbb 
ajánlattevőt (2.600 eFt+Áfa) megbíz. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására, a 
szerződés megkötésére. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

 
3. npr.: Háziorvos eszközpályázat vonatkozásában tett kezességvállalás módosítása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
 
Abonyi Géza: Egy korábbi alkalommal a testület már döntött a kezességvállalásról, azonban 
a felajánlott ingatlan mégsem alkalmas a jelzálogjog terhelés bejegyzésére, mivel egy korábbi 
telekalakítás során az egészségházra már van bejegyezve jelzálog. Az orvosi szolgálati lakás 
lehetne a terhelendő ingatlan, mely két helyrajzi számon szerepel az 195/9-esen és a 195/10-
es helyrajzi számon. Az egyik ingatlanon van az épület, a másik üres telek. 
 
Bálint Zsolt: Arról volt szó, hogy eladják az ingatlan egyik felét, illetve előtte megosztják, 
bár később kiderült, hogy nincs erre szükség. Így nem érti, miért kellene mindkét ingatlanra 
bejegyeztetni a jelzálogot, mert akkor ennél fogva nem tudják majd értékesíteni az üres telket. 
Azt sem érti, hogy miért nem tud a saját ingatlanára jelzálogjogot bejegyeztetni a doktornő? 
 
Abonyi Géza: A hivatal tájékoztatása szerint azért kell két ingatlant felajánlani, mert az egyik 
lehet, hogy nem lesz elég. De ettől függetlenül megtehető, hogy először csak az egyiket, 
amelyiken a ház van, azt ajánlják fel.  
Információi szerint az az ingatlan, amivel a doktornő rendelkezik, per alatt áll, így az nem 
alkalmas ilyen jellegű jelzálogra.  
 
Mikesy Tamás: Ezek szerint ez az ingatlan két helyrajzi számon van. Ehhez képest a 
polgármester úrtól folyamatosan az az információ jött, hogy nem lehet megosztani, mert olyan 
ingatlan alakulna ki belőle, amire nem kapnának építési engedélyt, ezt akkor is a hivatal 
dolgozóitól kapott információra hivatkozással mondta a polgármester úr. Most más miatt van 
szükség az ingatlanra, tehát most jó lenne tudni, hogy melyik információ nem valós. Most két 
ingatlanról beszélünk, vagy megoszthatatlan ingatlanról beszélünk.  
 
Abonyi Géza: Itt valóban 2 ingatlanról van szó, de valójában az az ingatlan, amelyiken nincs 
épület, az csak olyan épület felépítésére alkalmas, amely eladhatatlanná teszi azt. Másképpen 
kellene az ingatlant megosztani ahhoz, hogy oda egy normális épületet lehessen építeni.  
 
Mikesy Tamás: Úgy emlékszik, hogy legutóbb a polgármester úr pont nem ezt az 
információt mondta.  
 
Bálint Zsolt: Javasolja, hogy a jelzálogjogot arra az ingatlanra tegyék, amelyiken az ingatlan 
áll. 
 
Tóth János: Célszerű lenne a két ingatlan közül a jelenleg beépítetlenre kérni egy ingatlan 
beépíthetőségi nyilatkozatot, melyet kijelölés alapján egy másik hivatal fog kiadni a mi 
rendezési tervünk alapján. Ez egy minimális költséget jelentene csak. 
 
Mikesy Tamás: Álláspontja most is ugyanaz, mint korábban, hogy egy Kft-nek ne nyújtson 
jelzálog fedezetet az önkormányzat, mert ilyen alapon holnaptól bármelyik másik vállalkozás 
is jöhet ilyen kérelemmel. 
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Bártfai István: A korábbi határozat értelmében erről megállapodás készül a doktornő és az 
önkormányzat között. Elkészült már ez a megállapodás? 
 
Tóth János: Nyilván nem készülhetett el, hiszen a döntés után úgy tűnt, hogy a doktornő 
visszalép a pályázattól, majd megint új helyzet alakult ki azzal, hogy a megadott ingatlanra 
nem lehet jelzálogot terhelni. Emiatt tehát még nincs megállapodás, de amennyiben a testület 
most meghozza a döntést, úgy 15 napon belül sor kerülhet annak aláírására. 
 
Bálint Zsolt: Amennyiben a doktornő nem fizeti, úgy rászállhatnak az önkormányzat nevére 
az eszközök, mivel korábban ez bizonytalan volt, kiderült ez azóta? 
 
Tóth János: Az általános érvényű válasz erre, hogy a pályázónak 5 éves fenntartási 
kötelezettsége van, azt követően dönthet a megpályázott dolgok sorsáról. Tehát ebben az 
esetben az történik, hogy a pályázó működteti a rendszert és az 5 év leteltével az 
önkormányzat tulajdonába kerülhet, a megállapodás tükrében.  
 
Bálint Zsolt: Mielőtt a megállapodás aláírásra kerül, előtte lássa a testület.  
 
Kiss Károly: Továbbra is javasolja a kezességvállalást, mivel a megállapodás egyrészt 
garanciát jelent, másrészt az orvosi ellátásban ez minőségi változást fog jelenteni és 
elsősorban Visegrád lakosságának érdekét szolgálja. Egyetért azzal, hogy csak a házas 
ingatlanra terheljék rá.  
 
Bártfai István: A korábbi határozati javaslat módosítását kéri, a következő pontokban: 

1. A határozati javaslat első sorában: „Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja a dr Balázs Mária által képviselt Valumed Kft. eszközbeszerzési pályázatát, 
melyet a 216/2011. (X.11.) számú Kormány rendelet tartalmaz, azzal, hogy az 
eszközöket Visegrádon Visegrád Város állandó lakói számára ingyenesen biztosítja a 
szolgáltató.” 

2. A határozati javaslat utolsó előtti mondatát kéri törölni, mert ezt csak abban az 
esetben tudja vállalni, ha látná az együttműködési megállapodást.   

 
Abonyi Géza: Mivel több módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak Bártfai István 
képviselő úr módosító javaslatairól. Elsőként az 1. számú módosító javaslatot tette fel 
szavazásra, kérte, aki azzal egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

29/2012. (02.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 273/2011. (11.04.) határozatának 1. 
mondatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
„Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a dr Balázs Mária által 
képviselt Valumed Kft. eszközbeszerzési pályázatát, melyet a 216/2011. (X.11.) számú 
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Kormány rendelet tartalmaz, azzal, hogy az eszközöket Visegrádon Visegrád Város állandó 
lakói számára ingyenesen biztosítja a szolgáltató.” 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a 2. számú módosító javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
30/2012. (02.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 273/2011. (11.04.) határozatának 3. 
mondatát - mely szerint a  név szerinti szavazás kertében igennel szavazó képviselők, a 
hitel kiváltását egyenlő arányban közösen vállalják saját magán vagyonukból, abban az 
esetben, ha pályázaton megnyert eszközök tulajdonjoga nem száll át az 
Önkormányzatra – törli. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Tóth János: Javasolta, hogy mivel a korábbi határozatban módosítás történt, így azt a 
határozatot ezen módosításokkal, plusz a helyrajzi szám módosításával kellene most elfogadni 
ismét.  
 
Abonyi Géza: Kéri, hogy a korábbi módosításokkal, illetve a 195/10 hrsz-ú ingatlannak a 
terhelésével, aki elfogadja a határozati javaslat módosítást, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
31/2012. (02.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 273/2011. (11.04.) határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a dr Balázs Mária által 
képviselt Valumed Kft. eszközbeszerzési pályázatát, melyet a 216/2011. (X.11.)  
Kormány rendelet tartalmaz, azzal, hogy az eszközöket Visegrádon, Visegrád Város 
állandó lakói számára ingyenesen biztosítja a szolgáltató.  
Visegrád Város Önkormányzat kezességet vállal jelzálogjog formájában az 
önkormányzat tulajdonában lévő háziorvosi szolgálati lakásra, (Visegrád 195/10 hrsz.) 
A jelzálogra vonatkozóan külön megállapodást köt a Valumed Kft-vel és amennyiben a 
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Valumed Kft. a támogatáson felüli részt, azaz a hitelt nem fizeti, akkor a támogatással 
megszerzett eszközök  önkormányzati tulajdonba kerülnek.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
4. npr.: Nem lakás célú helyiségek bérleti díjának szabályozása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Röviden ismertette az előterjesztést, mivel a napirenddel kapcsolatban sem 
kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
32/2012. (02.29.) 
HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőket a melléklet szerint 
megállapított bérleti díj beszedésére. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a 
polgármestert az önkormányzati érdeket is megvalósító (kulturális, sport, oktatási, 
egészségügyi, idegenforgalmi,civil) rendezvények esetén a bérleti díj kedvezményes 
(max. 50%) megállapítására vagy elengedésére. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: 2012. 03.01-től 
Felelős: polgármester 

 
5. npr.: A Fő u. 91-93. sz. alatti ingatlanok (műemlék védelmi épület) ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adása 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Ismertette az előterjesztést. 
 
Bártfai István: Mint, azt már korábban is elmondta, jó lett volna, ha lakások kialakítására 
lehetne használni ezt az épületet, de elfogadja, hogy a jogszabályok szerint nem lehet. 
 
Bálint Zsolt: Ez most egyelőre csak egy jelzés, ugye? 
 
Abonyi Géza: Igen ez egy igénybejelentés, kötelezettséggel nem jár.  
Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
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  
33/2012. (02.29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonát képező 
Visegrád Fő u. 91-93 szám alatti (353 és 354 hrsz-ú) ingatlanokat ingyenesen 
önkormányzati tulajdonba kéri, az alábbi célok megjelölésével.  
• Közösségi tér biztosítása: 

- városi rendezvények (hagyományőrző, kulturális stb) 
- német nemzetiségi eseményekre 
- civil szervezetek rendezvényeire és működésükhöz 
- helytörténeti gyűjtemény kiállítására 
- művészeti, művelődési rendezvényekre 
- művészeti, zenei és alkotótáborokra 
- testvérvárosi kapcsolatok eseményeire 

• Érdekvédelmi, katasztrófa megelőzési feladatok ellátásához terület biztosítása, 
árvízvédelmi mobil gát tárolásához 
• Közterületi parkoló kialakítása 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat megküldésére. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
- dr Balázs Mária képviselő távozott az ülésteremből – 

 
6. npr.: Egyebek 

 
Mikesy Tamás képviselő kérdései: 
 

- A munkatervben a februári hónapban 12 feladat szerepel, melyeket tételesen 
felolvasott, ezekből 11 nem került beterjesztésre. Mi ennek az oka? Mit csinált a 
polgármester úr és a jegyző úr ebben a hónapban? 

Abonyi Géza: Írásban kíván válaszolni a kérdésre. 
 
- Korábban megígérte a polgármester úr, hogy írásban, egy részletes pénzügyi 

beszámolót fog adni az önkormányzat pénzügyi helyzetéről februárban, ezt miért 
nem tette meg? 

Abonyi Géza: Írásban kíván válaszolni a kérdésre. 
 

- Doktornő telek megosztásával kapcsolatban tájékoztatást ígért a polgármester úr 
a februári hónapban. 

Abonyi Géza: Írásban kíván válaszolni a kérdésre. 
 

- Milyen következményei vannak annak, ha egy önkormányzatnál nem fogadják el 
a ¾ éves beszámolót?  

Tóth János: Nincs jogkövetkezménye. A költségvetés elfogadásának lenne 
jogkövetkezménye, amennyiben a testület március 11-ig nem fogadja el, akkor az állami 
normatívák kifizetését felfüggeszthetik.  
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- A harmadik buszsofőr kérdése miért nem került a testület elé februárban? 

Abonyi Géza: Írásban kíván válaszolni a kérdésre. 
 

- Schneider-Bagi féle útkialakítás módosított terveit is megígérte a polgármester 
úr, hogy februárban a testület elé terjeszti, ez miért nem történt meg? 

Abonyi Géza: Írásban kíván válaszolni a kérdésre. 
 

- Strand terület rendezésére történő felszólítás ki ment-e a terület jelenlegi 
tulajdonosának?  

Abonyi Géza: Írásban kíván válaszolni a kérdésre. 
 

- A Tölgyfa u. Schulek u. vízelvezetés kérdése sem került beterjesztésre a testület 
elé, ez miért nem történt meg? 

Abonyi Géza: Írásban kíván válaszolni a kérdésre. 
 

- A kistérségi ülések jegyzőkönyveit mikor láthatná? 
Abonyi Géza: Írásban kíván válaszolni a kérdésre. 
 
 
Bálint Zsolt képviselő kérdései: 
 

- Mi a helyzet a faházzal, történt-e valami? 
Abonyi Géza: Írásban kíván válaszolni a kérdésre. 

 
- Jegyző úrtól kérdezi, hogy az idősek karácsonya a költségvetésben külön soron 

szerepelt 480.000,- Ft-al, a költséget, így ne vegye bele abba az elszámolásba is, 
amit ő kért tőle a városi rendezvények kapcsán.  

Tóth János: Természetesen ennek pontosan utána kell nézni, véletlenül kerülhetett csak két 
helyre. 

 
- Kéri azt a felszólító levelet, amelyet az Ásványvíz Kft-nek küldött az ügyvéd úr. 

Abonyi Géza: Természetesen ezt a levelet át fogja adni. 
 

- A januári tiszteletdíja nem lett kifizetve oda, ahová Ő szerette volna, mondván, 
hogy nincs még költségvetés. 

Abonyi Géza: Úgy tudja, hogy minden bér jellegű dolog automatikusan kifizethető, ennek 
utána néznek. 
 

- A doktornőnek ki lettek-e már küldve a számlák?  
Tóth János: Az első számlát kiállították, mely 2010. október – december időszakra szól. Az 
összes egyelőre még azért nem lett kiszámlázva, mert áfa tartalma van, melyet be kellene 
fizetni az Adóhivatalnak. 
 
Bálint Zsolt: Megkereste egy visegrádi vállalkozó, Budenszky József, hogy a KRESZ 
parkban szeretne elektromos kisautókat üzemeltetni. Cserében karban tartja a parkot, 
korlátokat kitesz a parkoló felé és 3 padot is elhelyezne ott. Ezzel a feltétellel idén márciustól 
októberig csinálná, kivéve a palotajátékok alatt. Ha beválik neki, akkor jövőre még több 
fejlesztést tervezne ott.  
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Kiss Károly: Véleménye szerint ezt is elő kellene terjeszteni, mert egyébként itt ez a szabály. 
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy most azért egy elvi támogatás hozható lenne. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint is meg lehetne ezt engedni, azzal, hogy ha nem megfelelő 
színvonalon csinálja, akkor a szerződése megszűnik. 
 
Abonyi Géza: Ennek nincs akadálya, és úgy gondolja, hogy ennek a megbeszélésnek az 
alapján nyugodtan elindulhat, csinálhatja, hiszen ez egy támogatandó dolog. 
 
Zeller Tibor sürgősségi indítványa a Képviselő-testület feloszlatása tárgyában 
 
 
Zeller Tibor: Beterjesztette a sürgősségi indítványát a Képviselő-testületnek, határozati 
javaslatként. Úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban, mióta ez a testület megalakult, 
különösebb előrehaladás nem történt Visegrádon, így véleménye szerint ennek egyetlen 
megoldása van, mégpedig a Képviselő-testület önfeloszlatása. A vitának csak hátráltató 
következménye van.  
 
Bártfai István: Mi ez után a pontos ügymenet a folyamatban lévő ügyek kapcsán? 
 
Tóth János: Az általános magatartás szerint a Képviselő-testület az új testület 
MEGALAKULÁSÁIG minden döntést meghozhat, nyilván némi önkorlátozással. Ez azt 
jelenti, hogy korábban el nem határozott döntéseket már nem hoznak meg. De a már 
meghozott döntések végrehajtása továbbra is megtörténhet. 
 
Mikesy Tamás: Egyetért Zeller Tiborral, mivel az elmúlt 1,5 évben valóban nem fejlődött a 
város és ez a testület méltatlanná vált a város vezetésére. Úgy gondolja, hogy elérkezett az a 
helyzet, hogy a város lakóinak vissza kell adni a döntés jogát. Úgy gondolja, és ezt magára 
nézve kötelezőnek is tartja, hogy el kell ismét indulnia mindenkinek a választáson, hiszen a 
lakosság így fogja tudni elmondani a véleményét mindenkiről. Sajnálja, hogy ide jutott a 
helyzet, de ma már csak ez a döntés vihet előre. Ez a testület azt tudja bemutatni, hogy 
elpazarolt 1,5 évet és ezért bocsánatot kér a választóktól.  
 
Kiss Károly: Minek nevezzük a városközpont ügyét? Ebben hozható döntés? 
 
Zeller Tibor: Úgy gondolja, hogy a város most folyamatban lévő ügyeit véghez kell vinni, 
csöndben és összefogva. Kész tények elé természetesen nem lehet állítani a következő 
testületet, de a két legfontosabb beruházást feltétlenül tovább kell vinni. 
 
Tóth János: Úgy gondolja, hogy az ún. nevezett most folyamatban lévő nagy projektekben 
minden szükséges döntést meg lehet hozni, előkészítve ezzel a szerződéseket, melyről már az 
új testület fog tudni dönteni. 
 
Bálint Zsolt: Abban állapodjanak meg, hogy a városközpont esetében nem vesznek fel egy 
forintot sem a támogatási összegből, mivel az egyenlő a projekt elindításával. 
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja ennek nincs akadálya, hiszen ez az új testületet teljesen kész 
helyzet elé állítaná. 
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Kiss Károly: Ez a testület soha nem tudott jól együttműködni, hiszen kétfelé vált. Az 
azonban nem igaz, hogy tönkre tették a várost, hiszen az elmúlt évben tényleg nagyon sokat 
ledolgoztak az adósságból és az idei költségvetésben még tartalékot is tudnak képezni. Ettől 
függetlenül az ő véleménye is az, hogy fel kell állnia a testületnek, döntsön a lakosság. Úgy 
gondolja, hogy a lakosság azokat a kisebb kérdéseket, amelyek megtörténtek, bizonyára tudja 
majd értékelni és a helyére tenni.  
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy támogatandó Zeller Tibor indítványa, mert ezzel az 
elmúlt időszakkal kapcsolatban csak az alábbi gondolatok jutottak eszébe: bizonytalanság, 
rosszindulat, támadás, egymásra mutogatás, valós vagy vélt sérelmek megtorlása, minimális 
együttműködési szándék, egymás sértegetése, Tv előtti szerepjátszás. Ennél egy testületnek 
sokkal komolyabb feladatai vannak, és ha csak ennyire futja, akkor valóban fel kell állni. 
 
Bálint Zsolt: Hozzászólni nem kíván, úgy gondolja, hogy a szavazásával ki fogja fejezni a 
véleményét.  
 
Abonyi Géza: Másfél éve működik ez a testület. Egyik oldalról nézve sok idő, másikról 
nézve talán kevés. Úgy gondolja, hogy azzal az örökséggel, amivel ez a testület elindult és 
ahhoz képest most tart, a városnak nem lenne oka elégedetlenségre. Az, ami történt az 
mindenki olvasatában más, valakinek eredmény, van kinek kudarc, mert mindenkinek más az 
„elég”. Ezt majd az emberek eldöntik. Ezért ezt egy érdekes tudathasadásos állapotnak érzi, 
hogy amit ez a testület 1,5 év alatt letett az asztalra, főleg pénzügyi szinten, az igenis pozitív. 
Viszont érdekes, hogy ezzel fordított irányban már a kezdettől mostanáig a teljesen negatív 
görbe bontakozik ki, ha a testületi munkát és összefogást nézik. A bizalmat nehéz egymásba 
visszaszerezni, de nem tudja, hogy lehetetlen-e. Úgy gondolja, hogy ezt a munkát lehetne úgy 
is folytatni, ahogy például a mai ülésen ezt az 5 napirendi pontot a testület megtárgyalta. Az 
előterjesztést nem támogatja, de azt sem gondolja, hogy minden áron folytatni kell ezt a 
munkát, ebben a stílusban, ahogy ez a testület működik. 
 
Kiss Károly: Úgy gondolja, hogy mivel ez egy fontos döntés, ezért egyezzenek meg abban, 
hogy erről a témáról a polgármester úr tájékoztatja a lakosságot a Visegrádi Hírekben.  
 
Mikesy Tamás: Csak abban az esetben, ha tényszerű lesz és nem politikai. 
 
Abonyi Géza: Átadja a tájékoztatás feladatát a jegyző úrnak.  
Mivel a témában több hozzászólás nem volt, javasolta, hogy térjenek rá a szavazásra. 
 
Tóth János: Tájékoztatta a testületet, hogy az Ötv. szerint ebben az esetben név szerinti 
szavazás és minősített többség, azaz 4 igen szavazat szükséges a határozati javaslat 
elfogadásához. Ismertette a határozati javaslatot: „Visegrád Város Képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. tv. 18. §. (3) bekezdése figyelembevételével a Képviselő-testület 
önfeloszlatását kimondja. 
A Képviselő-testület felkéri a Helyi Választási Bizottságot és a Helyi Választási Iroda 
vezetőjét (jegyző) az időközi választás előkészítésére és lebonyolítására.” 
Ezt követően ABC sorrendben felkérte a képviselőket a szavazatuk leadására: 
 
Abonyi Géza: tartózkodik 
dr Balázs Mária: nincs jelen 
Bálint Zsolt: igen 
Bártfai István: igen 
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Kiss Károly: igen 
Mikesy Tamás: igen 
Zeller Tibor: igen 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül (dr Balázs Mária nem volt jelen)  a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
34/2012. (02.29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 18. §. (3) 
bekezdése figyelembevételével a Képviselő-testület önfeloszlatását kimondja. 
A Képviselő-testület felkéri a Helyi Választási Bizottságot és a Helyi Választási Iroda 
vezetőjét (jegyző) az időközi választás előkészítésére és lebonyolítására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Ezt követően megbeszélést folytatott a Képviselő-testület a döntéssel összefüggő tájékoztatás 
vonatkozásában, mely a Visegrádi Hírek márciusi számában jelenik meg. Egyetértés született 
abban, hogy a feloszlatással kapcsolatban egy képviselő sem ír cikket a márciusi számban. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Abonyi Géza          Tóth János 
polgármester           mb. jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
 
Szám:   5/2012. 
Határozatok száma:  37-40/2012. 
Rendelet száma:   - 
     
   
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. március 5-én megtartott  nyílt üléséről  

 
 
 

1. Harsányi Tibor ingatlan vételi ajánlata 
 
 

2. A 2012. évi költségvetés megtárgyalása I. 
 

 
3. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 5-én, 17 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 

Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Abonyi Géza polgármester 
Bálint Zsolt 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 
 

Távol maradt képviselő: 
 
   dr Balázs Mária 
   Bártfai István 
    
Tanácskozási joggal: 
 
   Tóth János mb. jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
   Miklós Melinda 
 

Meghívott: 
 
   Bozóki Mariann iskolaigazgató 
   Dobó Judit Óvodavezető 
   Muckstadtné András Enikő 

ifj. Schüszterl Károly VKG csoportvezető 
Ostermann Béláné pénzügyi főelőadó 
Zeller Márton Német Nemzetiségi Önk. elnöke 
Pauluszné Tóth Anna iskolaigazgató helyettes 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Tóth János: Röviden tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a Helyi Választási 
Bizottság a testület ülése előtt, 16 órakor ülésezett és az időközi választást 2012. május 6-ra 
tűzte ki. A határnapokat a következő ülésén, március 7-én fogja megállapítani.  
 

- Bártfai István képviselő megérkezett az ülésterembe, tehát a képviselő-testület 6 fővel 
(7 főből) van jelen. –  

 
Abonyi Géza: A kiküldött napirendhez képest egy pótnapirendet javasolt felvenni a 
napirendek közé, Harsányi Tibor ingatlan vételi ajánlata tárgyában és egyben javasolta ennek 
elsőként történő tárgyalását.  Kérte, aki a napirend módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
35/2012 (03.05.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjének módosítását 

elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a módosítással együtt 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 
36/2012 (03.05.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

1. npr.: Harsányi Tibor ingatlan vételi ajánlata 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Elkészült az adás-vételi szerződés tervezet, a telek kimérése megtörtént, 
melynek következtében a pontos területnagyság 90 m² lett. Ennek megfelelően a vételár 
90.000,- Ft.  
 
Bártfai István: El tudja fogadni ezt az összeget, habár ez igen alacsony, de ne legyen ebből 
megszokás. 
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Abonyi Géza: Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás 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 
37/2012 (03.05.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesít/nem értékesít Harsányi Tibor és 
felesége részére a Visegrád, Magas köz 550 hrsz alatt nyilvántartott és természetben 
Visegrád Szent László u. 3761 m² alapterületű mezőgazdasági művelésből kivett, közterület 
megnevezésű ingatlan egészéből 90 m² területet, 90.000 Ft vételáron. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. npr.: A 2012. évi költségvetés megtárgyalása I. 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Mikesy Tamás: Kérte, hogy tisztázzák a költségvetés tárgyalásának szabályait. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a táblákon soronként fognak végigmenni, és minden tételhez 
hozzá lehet szólni, illetve kérdést lehet feltenni. Tehát a hozzászólási idők nincsenek 
korlátozva. 
A ma elhangzott korrigálásokat a szerdai ülésre a hivatal elkészíti. Javasolta, hogy kezdjék az 
intézmények kiadási oldalának megtárgyalását. 
 
Városi Konyha 
 
Felvetett javaslatok: 
 
Bártfai István: Bér soron korrigálás szükséges, a bérnövekmény miatt. 
 
Bálint Zsolt: Az intézményvezetők kapják meg azokat a régi mobil telefonokat, melyekre 
idén még mindig fizet az önkormányzat alapdíjat, így legalább ők egymás között ingyen 
beszélnének. 
 
Mikesy Tamás: Az óvoda bővítés esetében új étkező bútorokat kell majd beszerezni, a 
helykihasználás végett, ez nincs betervezve. Tisztítószer, telefon soron emelni kellene a 
tavalyi teljesítéshez viszonyítva, nem világos az SZJA az étkezési hozzájárulás után, ezt meg 
kellene nézni. Az élelmiszer 3 millióval el van számolva, ezt is korrigálni szükséges. 
 
Bártfai István: Általánosságban szeretné, ha takarékosabb lenne a költségvetés tervezése, 
mert úgy látja, hogy kicsit bőkezűen van tervezve minden kiadás, viszont a bevételek is fölé 
vannak tervezve, ami félő, hogy nem fog befolyni. 
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Zeller Tibor: A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság átnézte a költségvetés tervezetét. 
Látható, hogy ez a költségvetés még tartalékkal is rendelkezi, de úgy gondolja, hogy ettől 
függetlenül a kiadásokat óvatosan kellene tervezni, mert nem biztos, hogy minden bevétel 
beérkezik, ami be van tervezve. Úgy gondolja, hogy a 2011-es tényszámokhoz kellene 
viszonyítani, jó lenne, azt alapul venni az idei tervekhez, az inflációval megemelve. Ha 
sikerül az idei évben jól gazdálkodni, akkor bizony jelentős pénzösszeg megtakarítható lesz, 
és akkor le kezdhet a város egy kicsit fejleszteni. 
A konyha esetében a bér és élelmiszer sorokat kell korrigálni, valamennyit kell emelni, de 
nem ilyen túlzóan, mint ahogyan be lett terjesztve.  
 
Abonyi Géza: A béren nincs mit korrigálni, mert a bér kompenzációból visszajön az államtól 
az összeg, tehát az a bevétel soron fog szerepelni. Erre vonatkozóan a következő ülésre 
készítenek egy magyarázó táblát. Ezen kívül az élelmiszer sort szükséges még korrigálni és a 
bútorbeszerzésre kér egy kalkulációt az élelmezésvezetőtől.  
 
Fellegvár Óvoda 
 
Felvetett javaslatok a következő forduló tárgyalásáig: 
 

- védő ruhára be kellene állítani egy költséget 
- táppénzre nincs beállítva semmi, ezt tisztázni szükséges, hogy mennyi legyen beállítva 
- az étkezési hozzájárulás soron az októbertől (bővítés után) alkalmazottakkal is 

számolni kell 
- a caffetéria SZJA-ját is egyeztetni és korrigálni szükséges 
- egyéb készlet beszerzésnél 150 e Ft-ot be kellene tervezni 

 
Áprily Lajos Általános Iskola  
 
Felvetett javaslatok a következő forduló tárgyalásáig: 
 
Bozóki Mariann: Elmondta, hogy a bér jellegű kiadások egyrészt a pedagógiai 
szakszolgálatba felvett új, félállású kolléga, illetve az óvodától átvett gyógypedagógus bérével 
nőtt, valamint a kisoroszi tagintézmény bére felkerül erre a sorra, az nem külön szerepel. Ez is 
6,5 millió forintit jelent a pótlékokkal együtt. Vannak soros előrelépések is a tanári karban, 
amik szintén béremelést jelent, továbbá van kiegészítés a garantált bérminimum miatt is. 
 

- a túlórákra és helyettesítésre betervezett összeg soknak tűnik 
 
Bozóki Mariann: Túlórával még így is kedvezőbben lehet megoldani a plusz órákat, mintha 
ezekre felvennének 1-1 tanárt, hiszen itt sokszor nem igényel egy teljes állást az adott órák 
levezetése. 
 
Tóth János: Ez általánosságban igaz, de nem pontos, ezt akkor lehetne megmondani, ha 
kiszámolnák, hogy mennyibe kerülne egy új státusz.  
 
Bálint Zsolt: Kéri a polgármestert, hogy a kisoroszi polgármesterrel egyeztessék le a 
kisoroszi tagiskolával kapcsolatos elszámolásokat. 
 
Abonyi Géza: A normatívák pontosítása után erre sor fog kerülni. 
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További felvetett javaslatok az iskolával kapcsolatban: 

- az igazgatói iroda és tanári átépítését 800 eFt-al az általános tartalékalapba helyezzék, 
mint más fejlesztéseket is 

- kerékpártároló felújítása 
- pedagógiai szakszolgálatnak szükséges néhány kötelező eszköz beszerzése 
- szabadtéri védőháló betervezése szintén szükséges lenne 
- néhány hangszer beszerzése (pl.: cselló) 

 
VKG költségvetése 
 
Felvetett javaslatok a következő forduló tárgyalásáig: 
 

- üzemanyag tervezett összege valószínűleg kevés lesz, a növekvő üzemanyag árakat 
nézve, illetve, hogy a kerti zöld hulladék elszállítását is bele kell tervezni 

- Sziget u-i önkormányzati ingatlanba tűzoltó készülék beszerzése szükséges 
- eszközbeszerzésre is kellene valamennyi összeget tervezni, úgyszintén ennek az Áfáját 

is tervezni kell 
- Széchenyi u-i kemping rendbetétele, útfelújítások és a felújítás Áfája nincs tervezve, 

de ezeket az általános tartalékba kellene betenni 
 
Abonyi Géza: A beszerzéseket a későbbiekben fogják eldönteni, hogy ténylegesen 
megvalósul-e, azért ezeket a tételeket egyelőre a tartalékalapba tennék be. Majd a döntéstől 
függően kerül sor fejlesztésre, illetve beszerzésre. 
 
Mikesy Tamás: Ezzel az általános fejlesztési tartalék képzésével nem ért egyet, mert félő, 
hogy a végén nem marad intézményi fejlesztésre pénz, illetve, ha marad is egy kevés nem 
lehet tudni, hogy mi alapján lesz az intézmények között felosztva. 
 
Bártfai István: Nem érti, hogy milyen okból lépik ennyire túl a tavaly tervezett számokat, 
véleménye szerint meg kellene tartani a 2009-es állapotokat, minimális emeléssel, minél 
nagyobb tartalék képzésével. 
 
Mikesy Tamás: A mai alkalommal már többször elhangzott, hogy ez a költségvetés „laza”. 
Igen, ez így van, de akkor lenne valóban „laza”, ha közben nem lenne még mindig 80 millió 
forintos tartozása az önkormányzatnak. A végén meg majd megint válságköltségvetésre lesz 
szükség.  
 
Abonyi Géza: Ez év szeptemberre fog elérni oda a város, hogy azokat a számlákat is ki tudja 
fizetni, ami addig felhalmozódik és az azt követőeket is. Az önkormányzat gazdálkodása a két 
adó befizetési időszakra (március és szeptember) van kihegyezve és, az, hogy egyébként 
közben van olyan időszak, hogy fizetésképtelenné válik, az annak „köszönhető”, hogy egy 
nagyon komoly adósásság állományt örökölt. Nem állít senki valótlant, akkor, amikor azt 
mondja, hogy ez a város kifelé megy a gödörből. 
 
Védőnő 
 

- Ezen a szakfeladaton a víz, gáz, áramdíj tervezés túlzó, ezt meg kell nézni! Kimutatás 
készüljön, hogyan is néz ez ki, hogyan oszlik meg az összeg a többi helyiségre is 
nézve. 
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- A felújítások itt is kerüljenek át a közös tartalékba 
 
Eseti pénzbeli ellátás 
 
Mikesy Tamás: Sajnálatos módon az tapasztalható, hogy a szociális segélyezés teljesen leállt 
a városban. Amikor tavaly az önkormányzat elfogadta a szociális rendelet módosítását, akkor 
a doktornő, mint a Népjóléti Bizottság elnöke azt vállalta, hogy minden egyes segélyt kérő 
családnál környezettanulmányt fog végezni, de nemhogy ez nem történt meg de azóta még a 
segélyezés is leállt. A tervezet e téren azt mutatja, hogy a város nem áll helyt a lakosságért, 
mert véleménye szerint az az a terület, amin nem szabadna spórolni, ezért erre 2 M Ft-ot 
javasolna beállítani. 
 
Abonyi Géza: Azok, akik az önkormányzathoz fordulnak segélyét valamilyen formában 
megkapják, amit kérnek, kivétel akkor, ha nem látja indokoltnak a körülményt. Aki egyébként 
munkaképes, az dolgozhat és megkapja a megfelelő ellenszolgáltatást. Egyébként ezzel a 
lehetőséggel igen sokan éltek. Sokak kaptak tüzelőt is az elmúlt időszakban. Az valóban 
megszűnt, ami korábban gyakorlat volt, hogy aki bejött az gond nélkül megkapta a segélyt.  
 
Autóbusz 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy ez a költségvetésnek egy igen kardinális pontja és 
látszik, hogy ezekkel a számokkal ismét bebizonyosodik, amit ő már régóta mondd, hogy ez a 
busz ráfizetés az önkormányzatnak. Évente 10 millió forintot kell rá költeni, ebből legalább 6 
millió veszteség lesz, ami egyébként már 15 millió forintot sem ér. Az üzemanyag költség 
megint érdekesen van beállítva, a casco megváltoztatásával kapcsolatban pedig véleménye 
szerint megint rosszul járhat az önkormányzat, mert az önrészt levették róla. 
 
Bártfai István: Ez a busz beszerzés valóban egy rossz döntés volt akkoriban, de akkor úgy 
látszott, hogy ez bevételt is hozhat majd. Milyen szerviz költsége van a busznak tavalyról? 
 
Abonyi Géza: Ez három tételből tevődik össze, az egyik egy komplett felújítás volt, utána le 
kellett vizsgáztatni, a harmadik pedig a kormány vagy a fék meghibásodásának javítása volt. 
 
Kiss Károly: A szerviz költség valóban 1 millió forint körül volt, a vizsga és az előkészítés. 
A buszt még ezután kétszer el kellett vinni szervizbe, mert a szervokormánnyal volt baj.  
 
Bártfai István: A busz tavalyi költségvetése 9,5 millió forint volt, amiből idénre áthúzódik 
még kiadás, tehát az idei 6,8 milliót jócskán át fogják lépni, hiszen a tavalyi áthúzódó költség 
is hozzájön. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint ennek a busznak mennie kell, mert csak akkor termel 
bevételt.  
 
Bártfai István: Igen, ez így van, de milyen áron? Ha utána 1,7 millió forintos szervizköltség 
jelentkezik, akkor már nem éri meg.  
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 
Abonyi Géza: A nemzetiségi önkormányzat költségvetését a testületnek jóvá kell hagynia, 
mivel az teljesen külön áll a nagy önkormányzatétól. 
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Zeller Tibor: Az idei évben állami támogatás címén 214.000,- Ft-ot kap az önkormányzat. 
Ezen kívül pályázatot kell benyújtaniuk a feladatalapú támogatásra, melyből reményeik 
szerint 1 millió forintot nyernek majd. Ezen pénzek kiegészítésére az idei évben az 
önkormányzattól kb. 700.000,- Ft támogatást kérnének.  
 
Tóth János: A nemzetiségi önkormányzat költségvetését külön határozattal kell elfogadni, 
melynek javaslatát ismertette. 
 
Mikesy Tamás: A rendezvények hogyan alakulnak idén? 
 
Zeller Márton: Elmondta, hogy a Plintenburg napokat terveik és a városnapi rendezvényen 
kívánnak részt venni. 
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy a jegyző úr által ismertetett határozati javaslatot fogadja el a 
testület. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1  
tartózkodás mellett  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
38/2012 (03.05.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetését 2.040.000,- Ft-al hagyja jóvá, melyből normatív alapú állami 
támogatás 214.0000,- Ft, feladat alapú állami pályázati támogatás 1.000.000,- Ft. Visegrád 
Város Önkormányzata fenti támogatásokat 764.000,- Ft-al egészíti ki a Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat részére, saját költségvetése terhére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Művelődési Ház 
 
Mikesy Tamás: Ismét ez az az intézmény, amely megszorításra van ítélve, annak ellenére, 
hogy a mai ülésen már többször is elhangzott az előterjesztők részéről, hogy a költségvetés 
nagyon jól áll. Nem tudja, hogy mi indokolja azt, hogy a művelődési háztól ismét meg kell 
vonni 3 millió forintot, ezzel ellehetetlenítve a szakmai munkát. Ez az intézkedés politikai 
okok miatt lett így tervezve. 
 
Bálint Zsolt: Hogy lehet az, hogy a művelődési ház összesen 1 milliót kap egyéb 
rendezvényekre, közben a polgármesteri hivatal rendezvényekre elkölthet 2,9 millió forintot. 
Nem azért van a művelődési ház, hogy kulturális programokat szervezzen.  
 
Mikesy Tamás: Az önkormányzatnál ki az a szakember, aki a programszervezését felelős és 
háromszor annyit elkölthet, mint a művelődési ház? 
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Abonyi Géza: A költségvetést jegyző úrral valamint a pénzügyi csoporttal állította össze, 
különös tekintettel a 2011. évi teljesítésre. Ehhez képest az idei költségvetés 3 millióval több, 
mint a tavalyi. 
 
Mikesy Tamás: Polgármester úr pénzhiányra hivatkozva nem is fizette ki a különböző 
költségeket a művelődési ház esetében, tehát a teljesítés ezért lett kevés, nem azért, mert a 
művelődési háznak nem volt ötlete rendezvényekre. A többi intézmény esetében egyébként 
nem a tavalyi tényszámokat vették alapul. 
 
Abonyi Géza: Ha egyszer bebizonyosodott, hogy egy intézmény annyi pénzből is tudott 
működni, akkor máskor is tud. 
 
Bártfai István: Javasolta, hogy a városnapra tervezzenek be 1 millió forintot, egyéb 
rendezvényeket fel kellene duzzasztani még egy millióval, tehát azon a soron legyen 2 millió.  
Azokat a rendezvényeket, amelyek jól működtek, azokat mindenképpen meg kellene tartani.  
 
Kiss Károly: Az is figyelembe kellene venni, hogy például a szomszédos településen 10 
milliós költségvetés mellett sokkal több programot produkálnak és pályáznak is. Ezen kívül az 
iskolai és óvodai ellátás az alap feladatok közé tartozik.  
Ügyrendi javaslatként javasolta, hogy most hagyják abba a költségvetés tárgyalását, mert úgy 
gondolja, hogy már fáradt a testület. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki az ügyrendi javaslattal egyetért, ezt most jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és   
tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
39/2012 (03.05.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet Kiss Károly képviselő azon 
ügyrendi javaslatával, mely az ülés bezárására irányul. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

- Zeller Tibor képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 5 fővel (7 
főből) van jelen, határozatképes – 

 
Bártfai István: Ügyrendi javaslatként javasolta, hogy fejezzék be a parttalan politikai vitát, 
és a költségvetéssel foglalkozzanak tovább tényszerűen. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki az ügyrendi javaslattal egyetért, ezt most jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és  1 
tartózkodás mellett  a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
40/2012 (03.05.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet Bártfai István képviselő 
azon ügyrendi javaslatával, mely a költségvetési vita menetének behatárolására irányul. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
-  Kiss Károly képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 4 fővel (7 

főből) van jelen, határozatképes – 
 
Bálint Zsolt: Az étkezési hozzájárulást meg kellene nézni, mert ott több kifizetés van, pedig 
csökkentés volt. 
 
Mikesy Tamás: Tulajdonképpen kellene egy olyan költségvetési táblát nyitni, hogy ki nem 
fizetett rezsi számlák. 
 
Bártfai István: Kapcsolódva a korábbi konkrét javaslataihoz felvetné, hogy tűzijáték kérdését 
meg kellene vitatni, hogy legyen-e vagy sem? 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint annak csak úgy van értelme, ha hozzákötnek egy 
kellemes nyáresti koncertet, sajnálja, hogy ezt megszűntették, mert ez a rendezvény 
Dunakanyar szintjén is nagyon népszerű volt. 
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy erről majd szavazással lehet dönteni, ha itt lesz az ideje. 
 
Mozi 
 
Bártfai István: Annak ellenére, hogy a mozi működése leállt, soknak tartja a rezsire 
betervezett költségeket, de ennek ellenére elfogadja, mert lehetséges, hogy a temperálással is 
ki kell ennyit fizetni rezsire. 
 
Igazgatás 
 
Bálint Zsolt: Az alapbér 1.150.000 Ft-al csökken, ebben benne van az új pénzügyi vezető 
bére is? 
 
Ostermann Béláné: Igen. 
 
Bálint Zsolt: Nem érti, hogy hogyan lehet itt csökkenés, ha a pénzügyön még egy fő van, a 
Helm Katalin, aki eddig nem volt. 
 
Tóth János: Elmondta, hogy Helm Katalin nem a hivatal állományában van, segíti a 
pénzügyi terület munkáját, a közfoglalkoztatottak anyagait fogja kezelni 
közfoglalkoztatottként. 
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Mikesy Tamás: Véleménye szerint, ha nem köztisztviselőként van a hivatal állományában, 
akkor nem tekinthet bele hivatalos ügyiratokba, nyilvántartásokba, mivel nem felesküdött 
köztisztviselő, így nem is törvényes az ő ilyen jellegű foglakoztatása. 
 
Tóth János: Ennek utána fog nézni, hozzátette, hogy Helm Katalin köztisztviselői határozott 
idejű jogviszonya február 29-vel szűnt meg, azóta nem is tartózkodott a hivatalban.  
 
Bálint Zsolt: A szakvizsga soron hogyan lett a 220 ezer forintból több mint 500 ezer? 
 
Ostermann Béláné: Ezen a soron van még könyvelve egyéb tanfolyam, betegszabadság, 
tandíj is. 
 
Bálint Zsolt: A megbízási díj teljesítése 4 millió forint volt, erről kimutatást kér, hogy ki vett 
föl ilyen megbízási díjat. A képviselői tiszteletdíjak soron úgy számolja, hogy 3,5 fő-re jön ki 
a számolt összeg. Kéri ezt is kimutatni. 
 
Ostermann Béláné: Ez valószínűleg egy könyveléstechnikai probléma lehet, de utána néznek 
részleteiben, hogy mi lett erre a sorra lekönyvelve. 
 
Bálint Zsolt: A vezetői pótlék sor kérné alábontani, hogy kinek jár és mennyi. A caffetéria 
sort is kérné megmagyarázni, mert ha nem lett kifizetve 8 hónap a dolgozóknak, csak 4, akkor 
hogyan lett itt ennyi a teljesítés. 
 
Mikesy Tamás: A munkába járásra véleménye szerint kevesebb van beállítva, mint amennyi 
kelleni fog, tekintve, hogy az állomány nem csökkent, sőt az új pénzügyes is bejáró lesz. 
 
Bálint Zsolt: Szeretné, ha az üzemorvosi és iskola-egészségügyi ellátásra betervezett 560. 
000 Ft le lenne húzva, hogy ne kellejen számlát kiadni és Áfát befizetni a doktornő felé, 
hanem legyen lerendezve, 2010. október 12-től. 
 
Mikesy Tamás: A késedelmi kamatot is vegyék ki, mivel a polgármester úr azt mondta, hogy 
nincs rezsi elmaradás, tehát nem kell késedelmi kamatot sem tervezni. 
 
Bártfai István: A telefon költség véleménye szerint nagyon sok, ahhoz képest, hogy már 
nagyon jó díjcsomagok léteznek. 
 
Bálint Zsolt: Az a baj, hogy egyszerre több szolgáltatói szerződés van életben. 
 
Abonyi Géza: Ebből augusztusban az egyik lejár, így több mint 10 telefonnak nem kell majd 
fizetni az előfizetési díját. 
 
Bártfai István: A posta költséget is lejjebb szorítaná valamennyivel, ha a postázás 
következetesebben működne. 
 
Mikesy Tamás: A vízdíj a hivatalnál 212 ezer forint, a konyhába 100 ezer, az 
egészségházban 200, ezeket a konyhához képest. Ezt meg kellene nézni, hogy miért ennyi. 
 
Bálint Zsolt: A könyvvizsgálói díjak esetében van tartozása az önkormányzatnak még 2010-
ről is. A Law On Conto 1,2 millió forintja miből jött össze? A Képviselő-testület 700 ezer 
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forintról döntött, annyiért kötött szerződést velük. Tudomásuk szerint más megbízása nem 
volt az önkormányzattól. 
 
Abonyi Géza: A testület döntése alapján a 2010-es évet is ők vizsgálták. 
 
Bálint Zsolt: A testületnek ilyen döntése nem volt, a 2010-es évet még a C.C Auditnak kellett 
volna elkészítenie. Az idénre beállított 1.150.000 Ft is sok, mert egész évre nem kellene 
ennyit beállítani. 
 
Mikesy Tamás: A biofűtőműre mi az a 650 ezer forint? A döntés értelmében az 
önkormányzatnak az nem kerül semmibe. 
 
Abonyi Géza: Itt is a testület szavazott meg 500 ezer forint + Áfa összeget. 
 
Mikesy Tamás: Kéri ezt a döntést bemutatni. A tervtanácsra betervezett 200 ezer forint nem 
állja meg a helyét, főleg, ha lesz városközpont. 
 
Tóth János: Ez az összeg a helyi magán beruházások tervtanács igénybevételéhez szükséges 
fedezetet jelenti, ha nem kerül rá sor, akkor ez az összeg nem is lesz felhasználva. 
 
Mikesy Tamás: Látszik, hogy tavaly csak az obergrünzburgi testvérvárosi kapcsolatra lett 
elköltve az a 240 ezer forint, ezért javasolja, hogy idén a másik két testvérvárosra költsenek 
 
Abonyi Géza: A javaslatot a hivatal feljegyzi, majd szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 

- Mikesy Tamás képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 3 fővel 
(7főből) van jelen, határozatképtelenné vált –  

 
Abonyi Géza: Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület tagjaiból már csak 3 fő van jelen, 
megállapította a határozatképtelenséget, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza         Tóth János 
polgármester         mb. jegyző 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. 
 
Tóth János: Napirend előtt rövid tájékoztatást tartott az időközi választás határnapjaival 
kapcsolatos HVB döntésről. 
 
Abonyi Géza: A költségvetés tárgyalása kapcsán a mai ülésen a főszámot kellene 
meghatározni, utána a könyvvizsgáló kialakítja az álláspontját, és ez után az ő jelenlétével 
holnap délután 16 órakor lehetne tartani a végszavazást. 
 
Mikesy Tamás: Ellenzi ezt a javaslatot, így komolytalan. Lehetetlen a korrekciókat ennyi idő 
alatt átnézni. Javasolja, hogy jövő héten legyen ülés. 
 
Bálint Zsolt: Ő sem ért egyet a javaslattal, át szeretné nézni részletesen az anyagot. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint az anyag ugyan az, csak az elhangzott módosítások vannak 
benne. 
 
Bártfai István: Ez az anyag 45 oldal, amit már átvettek ugyan, de mivel bizalmatlanság van a 
testületben, ezért idő kell annak átnézésére. Felelősséggel kell dönteniük, mint bármikor 
máskor. Általánosságban az a véleménye, hogy nem áll olyan jól az önkormányzat, ezért azt 
javasolná, hogy ne szórják szét a pénzt az intézményeknek, hanem inkább a tartalék keret 
legyen nagyobb. 
 
Mikesy Tamás: A jegyző úr tájékoztatása szerint csak a beterjesztésnek volt határideje, az 
elfogadásnak nincs. Egyébként az elmúlt ülésen több dokumentumot kértek, melyeket most 
sem kaptak meg.  
 
Bálint Zsolt: Most csak az első oldalt nézte át, amelyben nincsenek átvezetve azok a 
javaslatok, amiket az elmúlt ülésen felvetettek. 
 
Abonyi Géza: Azokról döntés nem született, ezért nem lettek javítva, majd, ha most dönt róla 
a testület, akkor lesz átvezetve. Csak azok a tételek lettek kijavítva, amelyekben számolási 
hiba volt. 
 
Bálint Zsolt: Sürget minket az idő, hogy ez meg legyen szavazva, vagy nem? Jegyző úr a 
múltkor azt mondta, hogy nem. 
 
Tóth János: Az államháztartási törvény szerint a költségvetés elfogadását követő 45 napon 
belül be kell terjeszteni a költségvetés tervezetét. Ezt követően kifejezett törvényi határidő 
nincs az elfogadásra, de a beterjesztéstől számított 30 napon belül a Magyar Államkincstárnak 
információt kell szolgáltatni. Amennyiben nem fogadja el a testület, akkor a normatívák 
kifizetése felfüggesztésre kerül. A 30 nap 11-én telik le, mert a költségvetés be volt terjesztve 
februárban, de arról nem tehet, hogy a testület azon az ülésen nem fogadta el a napirendet. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint – melyet több jogász is oszt – az nem minősült 
beterjesztésnek, mert az ülés meg sem lett nyitva. Tehát a beterjesztés március 5. volt, így az 
elfogadásra április 5. a határidő. 
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Abonyi Géza: Véleménye szerint a testületi ülés attól nyílik meg, hogy a polgármester 
megnyitja, és nem attól, hogy a napirendet elfogadják e vagy sem. De amennyiben képviselő 
úr ennek ellenkezőjét tudja bizonyítani, akkor pecséttel, az aláírással ellátott szakvéleményt 
látni szeretné róla. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint most csak azokon a tételeken kellene végigmenni, amit 
múltkor kiemeltek. 
 
Abonyi Géza: A napirendet egy napirenddel javasolta kiegészíteni, a gyógyvíz minősítési 
engedély meghosszabbítása tárgyában. Ehhez szükséges egy önkormányzati nyilatkozat. 
 
Bálint Zsolt: Hogyan és ki fogja fizetni és hogyan a költségeket? 
 
Abonyi Géza: A költségeket az Ásványvíz Kft. vállalta magára, a technikai részleteket nem 
tisztázta még velük. 
 
Bártfai István: A gyógyvízzé minősítés már lejárt? Ha igen, és később szeretnék gyógyvízzé 
minősíteni, akkor újra azt a procedúrát kell lefolytatni? Ez a gyógyvízzé minősítés az 
önkormányzatnak nem hoz hasznot, ellenben annak a cégnek igen, aki milliókkal tartozik az 
önkormányzatnak. Ebből esetleg az önkormányzat előnyt is kovácsolhatott volna.  
 
Abonyi Géza: Úgy néz ki, hogy a Castrum ellen a pert meg fogja nyerni az önkormányzat. És 
azzal, hogy a Castrum felszámolása megtörténik automatikusan visszaszáll a vízfelhasználás 
joga az önkormányzatra. Tehát az önkormányzat adhatja majd tovább a szállodának és a 
kórháznak is, ha viszont nem lesz gyógyvízzé minősítve, akkor a szálloda bevétele is 
visszaeshet, ami természetesen kihat az önkormányzati adóbevételekre. 
 
Mikesy Tamás: Ez a beterjesztett határozati javaslatot meg tudja szavazni, azzal a 
kiegészítéssel, hogy ennek a költségét az Ásványvíz Kft. vállalja. 
 
Abonyi Géza: Kérte, hogy mielőtt mélyebben belemennének a napirend tárgyalásába, 
fogadják el a napirendet.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
41/2012 (03.07.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét a kiegészítéssel 

együtt elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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1. npr: Gyógyvízzé minősítés meghosszabbításához önkormányzati hozzájárulás 

kiadása 
Előterjesztő: Abonyi Géza 

 
Abonyi Géza: Tekintettel arra, hogy a testület az érdemi vitát már a napirend elfogadása előtt 
lefolytatta e tárgyban és több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérte, aki az általa 
ismertetett határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
42/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozattal továbbra is kéri a Visegrád 
Lepence-völgyi hévízkút „gyógyvíz megnevezés” használatát. 
Az eljárással kapcsolatos költséget az Ásványvíz Kft. vállalja. 
Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására és kiadására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. npr: A 2012. évi költségvetés tárgyalása II. 
Előterjesztő: Abonyi Géza 

 
Abonyi Géza: El kellene dönteni, hogy milyen metódus szerint menjenek tovább. 
 
Mikesy Tamás: Azt javasolja, hogy ott folytassák, ahol tegnap előtt abbahagyták. 
 
Abonyi Géza: Az ő javaslata az, hogy csak a kérdéses tételeken menjenek át, a módosító 
javaslatokról egyenként szavazva. 
De miután Mikesy képviselő úr mást javasol, először erről a javaslatról szavazzon a testület. 
Kérte, aki egyetért azzal, hogy ott folytassák, ahol abbahagyták, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
43/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet Mikesy Tamás képviselő 
javaslatával, mely szerint a költségvetés tárgyalását úgy folytassák, hogy menjenek végig 
azokon a tételeken, amiről még nem esett szó. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Abonyi Géza: Mivel ez nem került elfogadásra, kérte, aki azt támogatja, hogy 
intézményenként azokon a tételeken menjenek csak végig, ahol az elmúlt ülésen kérdés volt, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
44/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet Abonyi Géza polgármester 
javaslatával, mely szerint a költségvetés tárgyalása során intézményenként azokon a 
tételeken menjenek csak végig, ahol az elmúlt ülésen kérdés volt 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Konyha 
 
Muckstadtné András Enikő: Ismertette a javításokat. 
 
Bálint Zsolt: A felújítások összege, megy a főzőüst beszerzése akkor nem kerül ki a táblából 
a tartalékba? 
 
Abonyi Géza: Ebből a táblából kikerülhet, de a tartalékalap terhére nyilvántartják ezt. Mivel 
ezzel a  táblával kapcsolatban nem volt más kérdés, hozzászólás, kérte, aki a konyha kiadási 
tábláit elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
1tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
45/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Konyha 2012. évi 
költségvetésének kiadási tábláját elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Fellegvár Óvoda 
 
Dobó Istvánné: Ismertette a javításokat. A kis értékű tárgyi eszközöknél ott marad 430 ezer 
forint, de ez szükséges lenne az új kibővített óvoda esetén, mert kell néhány dolog. 
 
Bálint Zsolt: Az étkezési térítést kéri átszámolni, mert soknak tűnik, a 2011. évi teljesítés. 
Javasolta, hogy az átköltözés költségeit tegyék át a tartalékalapba.  
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Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel a módosító javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 
tartózkodás mellett (Zeller Tibor nem tartózkodott az ülésteremben) a következő határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
46/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet Bálint Zsolt képviselő azon 
javaslatával, hogy az óvoda táblából kerüljön ki az átköltöztetés költsége a tartalékalapba. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: Ennek tükrében kérte, aki az óvoda kiadási tábláját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 2 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
47/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fellegvár Óvoda 2012. évi 
költségvetésének kiadási tábláját elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Áprily Lajos Általános Iskola AMI és EPSZ 
 
Bozóki Mariann: Módosításra került a túlóra és helyettesítés sor, a karbantartás, kis javítás, 
egyéb üzemi javítás és kis értékű tárgyi eszköz változott, melyet részleteiben is ismertetett és 
azt a testület megvitatta.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
48/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áprily Lajos Általános Iskola AMI 
és EPSZ  a 2012. évi költségvetésének kiadási tábláját elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Város és Községgazdálkodás 
 
Bálint Zsolt: Az üzemanyagra betervezett összeget kevésnek tartja. 
 
Kiss Károly: Javasolja ezt a tételt 500 ezer forinttal megemelni, így 5 M Ft lesz az 
üzemanyag. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
49/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a VKG üzemanyag sor 500 ezer 
forintos megemelésével. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: A közkutak soron kiugrás mutatkozott tavaly, ezért javasolja, hogy idén 500 
ezer forintot állítsanak be erre. 
 
Schüszterl Károly: Az órák alapján meg kellene nézni, hogy nem-e volt valahol csőtörés, 
mert valószínűleg ez a kiugrás annak köszönhető. 
 
Zeller Tibor: Javasolja, hogy nézzenek utána a tavalyi kiugrásnak. 
 
Bártfai István: Javasolja, hogy maradjon ez a szám a táblázatba. A szúnyogirtásra, ha 
többször lesz szükség, akkor kevés lesz a 300 ezer forint. 
 
Abonyi Géza: Ha többször kell, akkor módosítani kell majd a költségvetést. A Schulek utca 
por mentesítésére és víz elvezetésére 3-4 milliót kellene tervezni. Kérdés, hogy itt vagy a 
tartalékalapba? 
 
Bártfai István: A tartalékalapba javasolja tenni.  
 
Abonyi Géza: A Schneider-Bagi út 1 millió forintja szintén a tartalékba menjen? 
 
Bártfai István: Igen, ezt is a tartalékalapba javasolja tenni, mert még külön megbeszélést 
igényel. 
 
Bálint Zsolt: A dologi kiadásoknál a közvilágítás nem lett kijavítva, ezt korrigálni kell.  
 
Abonyi Géza: A VKG tábláról a következő alkalommal javasol dönteni, addig tisztázni 
szükséges a most felmerült kérdéseket.  
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Védőnő 
 
Abonyi Géza: A vízdíjjal kapcsolatban volt kérdés, hogy miért annyi ennek az épületnek a 
vízdíja? 
 
Schüszterl Károly: Hogy miért olyan sok, azt nem tudja, de azért szerepel a védőnőnél, mert 
egy mérő van csak, nincsenek almérők. Ebbe benne van a háziorvos, fogorvos, és a hátsó 
WC-K is. A kazánházba vittek oda egyszer sok vizet, de nem emlékszik rá pontosan, hogy ez 
melyik évben volt.  
 
Abonyi Géza: Nézzenek ennek utána. 
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy a gáz díjjal kevesebbel kell kalkulálni. A bizottságnak 
volt olyan javaslata, hogy majd fel fogják osztani arányosan a különböző helyiségek 
légköbméterének megfelelően. 
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy a védőnő tábláról is akkor szavazzanak, ha ez a fenti két tétel 
tisztázódik. 
 
Művelődési Ház 
 
Bálint Zsolt: Javasolta, hogy a városnapokra 800 ezer forintot tervezzenek be, az egyéb 
rendezvényekre plusz 1 millió forintot tegyenek még rá. 
 
Kiss Károly: A hivatalnál egyéb rendezvényekre 2 millió 960 ezer forint van tervezve, 
amiből 1 millió a Klenjánszky Tamás féle alapítványé, ezért ezt nem javasolja áttenni a 
művelődési házra, de a városnapokra tervezett 1,8 milliót, azt át lehet adni véleménye szerint. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért Bálint Zsolt javaslatával, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
50/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Bálint Zsolt képviselő azon 
javaslatával, hogy a Művelődési Ház tábláján a városnapokra 800.000,- Ft, a városnapokra 
2.000.000,- Ft legyen tervezve. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Bálint Zsolt: Az internetre betervezett összeg nem reális, arra 300 ezer forintot kellene 
beállítani. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
51/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Bálint Zsolt képviselő azon 
javaslatával, hogy a Művelődési Ház tábláján, az internet soron 300.000,- Ft  legyen 
tervezve. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Bálint Zsolt: A könyv és folyóirat soron 600 ezer forintot javasol betervezni. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
52/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Bálint Zsolt képviselő azon 
javaslatával, hogy a Művelődési Ház tábláján könyv, folyóirat soron 600.000,- Ft legyen 
tervezve. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: Mivel a művelődési házzal kapcsolatban több módosító javaslat nem volt, 
kérte, aki a művelődési ház kiadási tábláit elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
53/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátyás Király Művelődési Ház és 
Városi Könyvtár 2012. évi költségvetésének kiadási tábláját elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Mozi 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy ő a mozi költségvetését nem tudja megszavazni, mert némi 
rezsi költségspóroláson túl semmi mást nem tudnak ezzel megtakarítani, hogy bezárják. 
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy igen is jelentős összeg takarítható meg a bezárással, ami 
természetesen nem végleges, ha a költségvetés helyzete javul, akkor vissza lehet térni erre. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint mindenhol tudnak emelni, minden intézmény esetében, 
akkor ez a 1,5 millió forint már nem oszt, nem szoroz. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a mozi tábláját elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
54/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozi 2012. évi költségvetésének 
kiadási tábláját elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Autóbusz 
 
Ostermann Béláné: A buszsofőrnek is be van tervezve a caffetéria. 
 
Bálint Zsolt: A karbantartási költség keret nem reális, de nem javasol semmit, mert az egész 
busz üzemeltetésével nem ért egyet. 
 
Abonyi Géza: Mivel ezzel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, aki az autóbusz 
táblát elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
55/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Autóbusz 2012. évi költségvetésének 
kiadási tábláját nem elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Igazgatás 
 
Ostermann Béláné: Ismertette a kért módosításokat. A pótlékok részletezését is ismertette. A 
megbízói díjakba benne van a gyámhivatali feladat ellátási díj, illetve Király Lajosné gondnok 
megbízási díja, valamint az autóbusz alkalmi megbízói díjai.  
 
Bálint Zsolt: A szerződéseket is szeretné mindezekhez látni. 
 
Mikesy Tamás: Kérdezi, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta-e a költségvetést? Ha igen, 
akkor melyek voltak a bizottság módosító javaslatai? 
 
Zeller Tibor: A módosító javaslatokat eleve beépítették a táblázatokba. 
 
Mikesy Tamás: Amikor a táblázatokat kiküldték a bizottsági ülésre, ugyanezek voltak a 
számok. 
 
Bálint Zsolt: Az üzemorvosi díj 560 ezer forint legyen kivéve, ezzel korrigálva a víz, gáz 
díjakat. 
 
Tóth János: Véleménye szerint az a helyes, ha tervezésnél ez benne van a költségvetésbe, az 
más kérdés, hogy ellenszámlával ez esetleg rendeződik majd. 
 
Bálint Zsolt: Továbbra sem érti, hogy lehet az, hogy a tavalyi évben ezt nem kellett tervezni, 
idén viszont igen. 
 
Bártfai István: Technikailag benne kell lenni, az, hogy tavaly nem volt benne az más kérdés. 
 
Mikesy Tamás: Mi az indoka a szerepeltetésének most, tavaly miért nem lett tervezve? 
Tavaly a polgármester döntött az összeg felett egy személyben, bár akkor is 500 ezer forint 
fölött volt az összeg. 
 
Abonyi Géza: Arra nem tud mit mondani, hogy ez tavaly hogy történt, de utána fog nézni, a 
jegyző asszonnyal is konzultálni fog e kérdésben, hiszen a költségvetést tavaly együtt 
készítették. 
 
Mikesy Tamás: Akkor, amíg nem tudják az indokát, addig ne szerepeltessék idén sem. 
 
Abonyi Géza: Tehát volt egy módosító javaslat, melyről szavazni kell, kérte, aki egyetért 
azzal, hogy vegyék ki az idei költségvetésből az 560 ezer forintot a háziorvosi díjra, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 
ellenszavazat nélkül (dr Balázs Mária érintettség miatt nem szavazott) a következő 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének  
56/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem  fogadja el azon módosító 
javaslatot, mely szerint a üzemorvosi díj 560 eFt-ja ne szerepeljen a 2012. évi 
költségvetésben. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Mikesy Tamás: A busz bevétel áfa vonzata itt szerepel a kiadásnál, ami véleménye szerint 
nem reális. 
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy erre majd a bevételeknél térjenek vissza, hiszen az áfát a 
bevételhez képest lehet beállítani. 
 
Bártfai István: Jelezte, hogy a rendezvényeknél csak 1160 eFt marad, mivel abból már 
levettek. 
 
Bálint Zsolt: Továbbra is kéri a 647 e Ft kimutatását a programokról, mert amit múltkor 
megkapott abba az idősek karácsonya is benne volt. Kéri az arról szóló határozatot is, ami a 
Law On Contot megbízásáról szól a 2010-es év átvizsgálására. 
 
Abonyi Géza: A képviselő-testület a 87/2011 (IV.28.) számú határozatával döntött arról, 
hogy a Law ON Contot bízza meg a könyvvizsgálattal 2012. április 30-ig. 
 
Mikesy Tamás: Az akkori jegyzőkönyvben olvasható, hogy Kristóf Jánosné vállalta 2010-es 
év beszámolójának auditálását, illetve említi, hogy utána átvizsgálják a 2010-es évet, ha kell. 
Mellesleg ennek az eredményét a testület nem kapta meg, de leginkább azt nem érti, hogy ha 
a tartozások között még nyilván van tartva C.C Auditnak a pénze a 2010-es évre, akkor 
ugyanazért a munkáért két cégnek is fizet az önkormányzat? 
 
Abonyi Géza: Az önkormányzat a C.C Auditnak még tartozik, ezért van nekik betervezve az 
az összeg. 
 
Bálint Zsolt: Tudomása szerint a Law On Contonak 62.500 Ft volt áfával együtt a havi díja, 
ezért nem érti, hogy hogyan szerepel a könyvvizsgáló soron 1.200.000 Ft?  
 
Ostermann Béláné: A Law On Conto auditálta a 2010-es évet is, ezért tartozunk nekik 
375.000 Ft-al. 
 
Mikesy Tamás: De ki bízta meg ezzel a munkával, erre kérték a határozatot a polgármester 
úrtól az elmúlt ülésen. Hol van az erről szóló határozat?  
 
Ostermann Béláné: 2011-re 1 millió forint van betervezve a könyvvizsgálói díjra és 2012-
ben is ugyan ennyit terveztek. Így jött ki a 2.375.000 Ft. És ezen felül van még az 1.125.000 
Ft tartozás a C. C. Auditnak. 
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Mikesy Tamás: Ha reálisan terveznek és a tartozást is beleszámolják, akkor is 2.050.000 Ft-
ot kellene betervezni erre a sorra. Tehát nem érti, hogy hogyan lett ezen a soron 3.525.000,- Ft 
a tervezés. Tehát itt van 1,5 millió forint többlet. Javasolja, hogy erre a sorra csak 2.050.000 
Ft legyen beállítva. 
 
Abonyi Géza: Nem gondolja, hogy ezt az évet is ugyan annyival kellene tervezni, mint a 
tavalyit, mert nem biztos, hogy egy másik könyvvizsgáló is ugyan ilyen áron dolgozik majd. 
Tehát ő 1 milliót gondol erre az évre, ehhez jön hozzá a 750.000 és 350.000,- Tehát 
gyakorlatilag 2.100.000Ft-ot kellene beállítani erre a sorra. 
 
Mikesy Tamás: Elfogadja a polgármester javaslatát. Kérte, hogy az egyéb kiadások sor 
legyen kirészletezve. 
 
Bálint Zsolt: Kérdezi, hogy az Aditusnak tavaly ki nem fizetett összeg miért nincs 
betervezve, nem kell már kifizetni nekik? 
 
Abonyi Géza: Az Aditusnak még egy számlával tartozik az önkormányzat, ami 1.190.000.- 
Ft. 
 
Bálint Zsolt: Akkor a 4,8 millió előző évi, az mi volt? 
 
Abonyi Géza: Elmondta, annyit tud erről, hogy az Aditusnak sok pénzzel tartozott az 
önkormányzat, kb. 8 millióval, és ami nincs még kifizetve az csak az 1.190.000 Ft. 
 
Bálint Zsolt: A kistérségnek tarozik még az önkormányzat? 
 
Ostermann Béláné: A kistárság a támogatásból jóváírja a tartozást.  
 
Bálint Zsolt: A városközpont projektmenedzsment díj nincs még tisztázva. Itt csak 2 millió 
van kifizetve és 12.375.000 Ft-nak kellene lennie a szerződések szerint.  
 
Abonyi Géza: Itt 3.750.000 Ft-al tartozik az önkormányzat a számlák szerint. 
 
Mikesy Tamás: Az egyéb kiadások soron az 5 millió forint mit takar? 
 
Ostermann Béláné: Amiket meg lehetett címkézni, azok alatta ki vannak gyűjtve. 
 
Mikesy Tamás: A 2011-es teljesítés alapján lett betervezve az 5 millió forint, ezért szeretné 
tudni részletesen, hogy ez a tétel mit takar, tehát meg kellene találni ezeket a költségvetésbe. 
Javasolja, hogy mivel nem tudni pontosan, hogy ez mit takar, így vegyék ki ezt a sort a 
tervezésből. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki Mikesy képviselő úr javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének  
57/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Igazgatás tábla egyéb 
üzemeltetés sorából kiveszi a 2012. évre tervezett 5 millió forint kiadást. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Mikesy Tamás: Fenntartja azt a módosító indítványát, mely szerint a betervezett 400 ezer 
forintot a testvérvárosi kapcsolatokra idén Parajdra és Lancianora költsék, mivel a tavaly 
betervezett összeg egy az egyben Obergrünzburgra lett költve. Ezt a tegnap előtti ülésen a 
polgármester úr is támogatta. 
 
Abonyi Géza: Azóta gondolkodott rajta és azt javasolná inkább, hogy tervezzenek be egy 
olyan összeget, melyet háromfelé tudnak osztani. 
 
Mikesy Tamás: Tavaly az alpolgármester úr egyezett meg a parajdi polgármester úrral egy 
visegrádi kiállításról és ez nem valósult meg, lett volna igény rá, a pénz is be lett rá tervezve, 
de nem használták fel. Véleménye szerint nem csak a VIPA tábor a kapcsolattartás módja.  
 
Kiss Károly: Egy komoly tervet készítettek az együttműködésre, és amikor kint voltak, akkor 
a parajdi alpolgármesterrel és az iskolaigazgatóval ültek le tárgyalni és az iskolaigazgatóval 
egyeztették le a kiállítást is, aki azt mondta, hogy ezt nem tudják rögtön összehozni. Abban 
maradtak, hogy majd körbe néznek, hogy mit tudnak összeszedni, azóta a parajdi 
önkormányzattal ennek a lebonyolítására és az együttműködésre nem került sor, annak 
ellenére, hogy állandó levelezést folytat, illetve többször beszéltek is telefonon, tehát ott így 
csapódik le a „testvérvárosiság”, ugyanúgy, mint ahogy eddig Lanciano tekintetében is ez volt 
a helyzet csak egy másik vonalon. Pillanatnyilag Obergrünzburg esetében tudunk előre 
haladni más területen is, mint például a diákcsere program. Tehát a parajdiak nem is 
válaszolnak, Lancianoval pedig a Cseke László tartja a kapcsolatot. 
 
Mikesy Tamás: Szeretné majd Kiss Károly alpolgármester szavait, ami a parajdi 
kapcsolattartásra vonatkozik elküldeni Parajdnak, hogy kontrolálni tudják. 
Jelezte, hogy a városközpont projektmenezsment feladatira nincs betervezve idénre összeg, 
mert az az összeg, ami jelenleg ott szerepel, az csak a tavalyi kifizetése. Ez a Kft. feloszlatását 
takarja? 
 
Abonyi Géza: Nem. 
 
Mikesy Tamás: Ha nem kapnak pénzt, akkor megint felszámolási eljárás fog indulni ellene. 
Bár véleménye szerint ez a Kft. valóban nem végez annyi munkát, mint amennyi pénzbe 
kerül, de ez nem az ő hibájuk, hanem az önkormányzaté, mert nem ad elegendő instrukciót. 
 
Abonyi Géza: Olyan egyéb lehetőségei is vannak ennek a Kft-nek, hogy akár önfenntartó is 
lehet. 
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Mikesy Tamás: Javasolja, hogy a városközpont projektmenedzsmentre 1 millió forint legyen 
betervezve, a pályázatnál ez bevételként úgyis jelentkezik majd.  
 
Abonyi Géza: Elfogadja a javaslatot, betervezik a költségvetésbe. 
 
Bálint Zsolt: Máthé Gábor megbízásának költségeit nem találja betervezve.  
 
Mikesy Tamás: Felhívta a figyelmet, hogy 94. sor és a 116. sor megegyezik egymással, tehát 
a tömbfeltáró út duplán van tervezve. 
 
Bálint Zsolt: A tavalyi évben nem volt egy olyan testületi döntés, hogy a TDM kap 1 millió 
forintot anyagvásárlásra? Mert ha ez valahol benne van, akkor az önrészből le kellene venni 
ezt az 1 milliót. Egyébként a TDM-nek idén nem tervez az önkormányzat semennyit 
fenntartásra? 
 
Abonyi Géza: Az önkormányzat tagdíjat fizet a TDM-be és hozzáférnek a pályázatukhoz. 
 
Bálint Zsolt: De az augusztusig tart ki nekik, elmondásuk szerint. Úgy tudja, hogy az 
idegenforgalmi adó valamennyi százalékát kell biztosítani a TDM felé, tehát nehogy az 
legyen, hogy majd később derül ki. 
 
Tóth János: Jelezte, hogy az időközi választás költségeit az önkormányzatnak kell fedeznie, 
ami nagyságrendileg 800 ezer-1 MFt bruttó összeget jelent. Ennek meg van a normatívája. 
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy 1 MFt-ot állítsanak be az időközi választásra. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás  nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
58/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az időközi választás 
költségeire bruttó 1 millió forintot állít be a 2012. évi költségvetés kiadásai közé. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Átadott pénzeszközök 
 
Bártfai István: A csatorna bekötés pályázatra javasolj még plusz 500 ezer forintot, valamint 
az utcahomlokzat pályázatra is plusz 500 ezer forintot betervezni. Így lenne a csatorna 
bekötésre 1,5 millió forint, az homlokzat felújításra 2 millió.  
 
Mikesy Tamás: A talajterhelési díj emelkedésével már többen jelezték, hogy rá fognak kötni 
a csatornára, az önkormányzatnak ki kell építenie a telekhatárig a csatornát. Véleménye 
szerint erre az 1 millió forint nem lesz elegendő. 
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Tóth János: Elmondta, hogy a talajterhelési díjat azoknak kell fizetni, akik egyébként rá 
tudnának kötni a hálózatra, mert a telkük előtt ott van, tehát rendelkezésre áll. Viszont azok 
esetében, akiknek nincs módjukban a csatornára rákötni, mert nincs, és nem tudják 
bizonyítani az elszállítását a szennyvíznek, azoknak a köztes rész után kell talajterhelési díjat 
fizetni. De ennek pontosabban utána fog nézni. 
 
Bártfai István: Ez a pályázat arra van, hogy támogassák azokat, akiknek valamilyen oknál 
fogva sokkal többe kerül a csatornára kötés. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki Bártfai István javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
59/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a csatorna bekötés 
pályázatra plusz 500 ezer forintot, valamint a homlokzat felújítási pályázatra plusz 500 ezer 
forintot állít be az Átadott pénzeszközök sorába. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Mikesy Tamás: A körzeti megbízott támogatására tervezett összeg megemelésének mi az 
indoka? 
 
Abonyi Géza: Volna egy olyan elképzelés, hogy a nyári, forgalmasabb időszakban, 
hétvégéken egy gyalogos rendőrpárt lehetne alkalmazni, 6 órában és felügyelnék a forgalmat, 
illetve a biztonságot. Ez egy szerződésen alapulna az ORFK-val. Tehát ez kb. 50 ezer forint 
lenne egy hétvégére. 
 
Mikesy Tamás: Nem tudja támogatni ezt a javaslatot, mert a rendezvények alkalmával az 
volt a tapasztalat, hogy amikor kellett volna a rendőri segítség a forgalomirányításban, akkor 
elszivárogtak és a polgárőrök segítségét kellett igénybe venni. Véleménye szerint, ha erre van 
plusz 750 ezer forintja az önkormányzatnak, akkor azt inkább a polgárőrök támogatására 
kellene adni. 
 
Bálint Zsolt: A VSE-nél 1 MFt-ot lát tervezve, ami a Zeller Márton elmondása szerint pont 
arra kell, hogy pályázni tudjanak, akkor ezek szerint a többi szakosztály nem kap támogatást? 
 
Zeller Márton: A VSE nyert 2,9 M FT-ot, ami utánpótlás nevelésre fordítható, így a nagy 
csapat ebből a pályázati pénzből nem kaphat. De ha az önkormányzat nem adja hozzá az 1 
MFt-ot, akkor a pályázat nullás lesz. 
 
Bártfai István: Mint képviselő szeretné megnézni a VSE szakmai programját, mert ez a 
szakmai program nagyban fogja terhelni a sportpályát. Szeretné látni a költségvetést is, tehát 
az egész pályázati anyagot, amit benyújtottak 
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Abonyi Géza: Amennyiben nincs akadálya, kéri, hogy bocsássák a képviselő úr 
rendelkezésére ezt az anyagot. 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy ezt az 1 millió forint pályázati önrészt biztosítani kell a 
VSE-nek és ezen felül is támogatni kell az Egyesületet. A támogatás összegét 2.300.000 Ft-
ban javasolja meghatározni, ebből 1 M Ft pályázati önerő,  200-200 ezer forintot adnának a 
bicikli és sakk szakosztálynak, 100 ezret a túra szakosztálynak és kb. 800 ezer forint 
maradhatna a focinak. 
 
Abonyi Géza: Nem gondolja, hogy szakosztályi szinten bel kellene nyúlni a VSE 
gazdálkodásába, de ha ezt az elnök úr elfogadja, akkor nincs ellene kifogása. 
 
Kiss Károly: A pályázati önerőt mindenképpen támogatja, az azon felüli támogatással szintén 
egyetért, de véleménye szerint nem kellene beleszólni a felosztásba.  
 
Bártfai István: Kéri, hogy a pályázati önerőről külön határozatban döntsön a testület, de 
ahhoz, hogy erről döntés szülessen, látni kellene az egész pályázati anyagot. 
 
Abonyi Géza: Az erről szóló döntést a következő ülésre javasolja halasztani, addigra kapja 
meg mindenki az anyagot. 
 
Bálint Zsolt: A Pro Visegrád Kft-nek betervezett összeget mi indokolja? 
 
Abonyi Géza: Ez a tavalyi évnek a megismétlése, de úgy gondolja, hogy ez az összeg 
hasonlít arra, amivel az önkormányzat Bártfai Istvánnak tartozik, csak ez tavaly a Pro 
Visegrádon keresztül lett kifizetve.  
 
Bálint Zsolt: Akkor ezt idén már nem kell betervezni, mert ez ki lett fizetve. 
 
Abonyi Géza: Igen.  
 
Mikesy Tamás: Javasolja, hogy az Ifjúsági alapra betervezett 400 ezer forintot emeljék meg 
500 ezer forintra, a nyugdíjas klub támogatását pedig 200 ezerről 300 ezer forintra. A Kis-
Visegrád találkozóra betervezett 100 ezer forintot javasolja kihúzni, mert ha az önkormányzat 
rendezi meg, akkor legyen áttéve az igazgatás rendezvények sorába, vagy ha civil szervezet 
rendezi meg, akkor a társadalmi önszerveződések támogatása sorra kell betenni.  
 
Abonyi Géza: Elfogadja, hogy ez az összeg az igazgatásra kerüljön át.  
 
Mikesy Tamás: A KMB-s esetében továbbra is tartaná a 250 ezer forintot, nem javasolja a 
rendőr pár alkalmazását. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki támogatja az ifjúsági alap megemelését 500 ezer forintra, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
60/2012. (03.07.) 
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HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ifjúsági Alap 
támogatásra 500 ezer forintot különít el az Átadott pénzeszközök táblán. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki támogatja Mikesy Tamás azon javaslatát, hogy a nyugdíjas klub 300 
forint támogatást kapjon, ezt jelezze4 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
61/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Nyugdíjas Klub 
támogatásra 300 ezer forintot különít el az Átadott pénzeszközök táblán. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért Mikesy Tamás azon javaslatával, hogy a körzeti megbízott 
benzin költség támogatása a tavalyi támogatás szerint idén is  250 ezer  forint legyen, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
62/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Körzeti Megbízott benzin 
költség támogatásra 250 ezer  forintot különít el az Átadott pénzeszközök táblán. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel összefüggésben a korábban elhangzott rendőr-pár 
alkalmazására betervezett 750 ezer forint megítélését támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
63/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem támogatja 750 ezer 
forint betervezését rendőr-pár alkalmazására a nyári, kiemelt időszakra. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Bevétel tábla 
 
Mikesy Tamás: Javasolja, hogy a hirdetés bevételét vegyék vissza 350 eFt-ra, mert ez a 
reális. Az egyéb rendezvények sorra 1.600.000 Ft-ot javasol tervezni. Az Ásványvíz Kft. 
esetében sem tervezne 26 millióval, csak legfeljebb 20 millióval. 
 
Bártfai István: Ő is maximum 20 millió forintot javasol tervezni az Ásványvíz Kft. soron.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint bízni kellene abban, hogy befizetik a tarozásukat, ezért ő 
javasolná továbbra is a 26 millió tervezetet, már csak azért is, hogy lássák, hogy ezt az 
önkormányzat komolyan veszi.  
 
Abonyi Géza: Mivel több módosító javaslat is érkezett, így javasolja, hogy vegyék ezeket 
sorra. Kérte, aki támogatja a hirdetés bevétel sort 350 ezer forinttal, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
64/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, a bevételi táblán, a hirdetés 
sorra 350 ezer forintot tervez a 2012. évi költségvetésbe. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
- Dr. Balázs Mária képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 6 fővel 
(7főből) van jelen, határozatképes –  
 
Abonyi Géza: A következő javaslat az egyéb rendezvényeknél 1.600.000 Ft tervezése volt, 
kérte, aki ezt elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
65/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, a bevételi táblán, az egyéb 
rendezvények sorra 1.600.000,-  forintot tervez a 2012. évi költségvetésbe. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Abonyi Géza: Következő javaslat az Ásványvíz Kft tartozása soron, 26 millió helyett 20 
millió forint volt, kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
66/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, a bevételi táblán, az Ásványvíz 
Kft tartozása soron 20 millió  forintot tervez a 2012. évi költségvetésbe. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Mikesy Tamás: Az esküvői díjbevétel 2,5 millióra van tervezve, de a kiadási oldala 
változatlan maradt.  
 
Abonyi Géza: A tavalyi teljesítésénél ez több. 
 
Tóth János: A kiadás annyi, amit a testület által elfogadott rendelet alapján ki lehet fizetni, 
tehát lehet beállítani bármennyit, a kifizetés úgyis csak annyi lesz, amit a rendelet szerint ki 
lehet fizetni. 
 
Kiss Károly: Javasolja, hogy emeljék meg az esküvői díjbevétel sort 500 ezer forinttal. 
 
Bártfai István: Javasolja, hogy a talajterhelési díj bevételt 500 ezer forinttal tervezzék, mert a 
díj emelkedett és az itt marad az önkormányzatnál. 
 
Mikesy Tamás: A bevételi táblához általánosságban hozzátette, hogy az idei évben 15 millió 
forinttal több lett tervezve, mint a tavalyi bevétel, úgy gondolja, hogy ez nem reális. 
 
Ez a módosító javaslatok tükrében már biztosan módosult, ezért javasolja, hogy várják meg a 
vég számokat.  
 
Abonyi Géza: Mivel a bevételi táblában nem volt több módosító javaslat, így kérte, sorban 
szavazzanak az elhangzott javaslatokról. Az első volt az esküvői díjbevétel 25, MFt-ról 3 
MFt-ra emelése. Kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
67/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, a bevételi táblán, az esküvői 
díjbevétel soron 3 millió  forintot tervez a 2012. évi költségvetésbe. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza:  Kérte, aki a talajterhelési díj bevétel soron egyetért az 500 ezer forint 
tervezésével, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Mikesy tamás nem volt jelen a szavazásnál) a következő határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
68/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, a bevételi táblán, az 
talajterhelési díj bevétel soron 500 ezer  forintot tervez a 2012. évi költségvetésbe. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Átvett pénzeszközök 
 
Mikesy Tamás: Nem tudja, hogy a  kistérségtől mennyire érkeznek meg a pénzek, mert 
régebben ezzel probléma volt, így nem tudja mennyire reális ez a 15.5 millió forint bevétel 
tervezés. Ráadásul 2013. január 1-től meg is szűnik a kistérség, tehát nem lesz kinn behajtani 
az esetleges tartozást.  
 
Ostermann Béláné: A kistérség adta meg ezt a számot, hogy az idei támogatás ennyi lesz. 
 
Abonyi Géza: Mivel a bevételi táblához több módosító javaslat nem érkezett, javasolta, hogy 
szavazzanak a bevételekről. Kérte, aki a 2012. évi költségvetés bevételi tábláját a 
módosításokkal együtt elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
69/2012. (03.07.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, a 2012. évi költségvetés bevételi 
tábláját nem fogadja el. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Abonyi Géza: A költségvetés tárgyalását a jövő héten folytatja a testület, megköszönte a 
munkát és az ülést 0 óra 15 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Abonyi Géza          Tóth János 
polgármester          mb. jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
 
Szám:   7/2012. 
Határozatok száma:  70-78/2012. 
Rendelet száma:   4/2012 
     
   
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. március 12-én megtartott  nyílt üléséről  

 
 
 

1. Ispán László kérelme közterület használatra vonatkozóan 
2. A 2012. évi költségvetés megtárgyalása, rendelet alkotás 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17 
órakor 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: 
 
   Tóth János mb. jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
   Miklós Melinda 
 

Meghívott: 
 
   Bozóki Mariann iskolaigazgató 
   Pauluszné Tóth Anna iskolaigazgató helyettes 
   Muckstadtné András Enikő 

ifj. Schüszterl Károly VKG csoportvezető 
Ostermann Béláné pénzügyi főelőadó 



Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirendet egy ponttal javasolta 
kiegészíteni, Ispán László kérelmével, a közterület használat tárgyában a március 15-18-ig 
tartandó vásározáshoz. 
 
Bártfai István: Szeretne tájékoztatás kapni a vis maior pályázat jelenlegi állásáról. 
 
Abonyi Géza: Most erről annyit tud mondani, hogy megkezdték a munkát, ha ezt előbb 
jelezte volna a képviselő úr, akkor bővebben felkészült volna. 
 
Bártfai István: Az esetleges műszaki tartalommal kapcsolatban lennének észrevételei. 
 
Abonyi Géza: Akár a holnapi nap folyamán az ügyintéző kolléganővel leülhetnek és 
átbeszélhetik ezt az ügyet. 
Kérte, aki a napirend módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 70/2012. (03.12.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjére vonatkozó 
módosítást elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a módosított napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 71/2012. (03.12.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

1. Ispán László kérelme közterület használatra vonatkozóan 
 
Abonyi Géza: A program összeállt, a kérelem most arra vonatkozik, hogy első körben 
ingyenesen bocsássa rendelkezésre a területet az önkormányzat. A későbbiek folyamán is 
terveznek 3, illetve 4 napos rendezvényeket a hosszú hétvégéken, ennek sikerességétől 
függően. 
 



Mikesy Tamás: Mennyibe kerülne egy 750 m²-es terület díja? 
 
Abonyi Géza: Ilyen nagy területre egyénileg szoktak megállapodni, mint például a kis 
palotajátékok esetében is. 
 
Bártfai István: Nem lesz így kevés a parkolóhely, ha elfoglalják a parkoló egy részét a 
rendezvénnyel? 
 
Abonyi Géza: Megoldható az utcában a parkolás, a rendőrséggel egyeztetve. 
 
Bártfai István: A különböző rezsifogyasztást hogyan lehet majd ellenőrizni, hogyan lehet 
külön mérni erre az időszakra? 
 
Ispán László: A villanyellátást egy vállalkozó építi ki, amit ők közvetlen az Elműnek fizetik 
ki számla alapján. A színpadot szeretné kérni az önkormányzattól, valamint a kisebbségi 
önkormányzattól kölcsön kérnének. Vízhasználat csak 1-2 vásározónak kell napi kb. 50 l 
mennyiségben.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint nagy rezsi költsége nem lesz ennek a rendezvénynek. Úgy 
véli, hogy ezt a gesztust megteheti az önkormányzat, bár hozzáteszi, hogy tavaly már kérte 
egyszer az ingyenes terület használatot. 
 
Mikesy Tamás: Lehet tudni hány vásározó lesz? 
 
Ispán László: Nem lehet pontosan megmondani, mert még az utolsó napon is jöhetnek. 
 
Kiss Károly: Úgy gondolja, hogy ez a rendezvény egy új színfolt lenne, ezért hozzá kéne 
járulni ennyivel az önkormányzatnak. El is fog férni ez a rendezvény a parkoló mellett. 
 
Bálint Zsolt: A további rendezvények már bérleti díjasak lesznek, tehát ez az ingyenesség, 
csak egyszeri alakalom. 
 
Abonyi Géza: A vállalkozótól kérendő beszámoló, illetve a rendezvény sikerességének 
függvényében tudnak majd lépni, hogy milyen feltételekkel kapja meg a vállalkozó a 
területet.  
 
Ispán Márta: Javasolja, hogy majd a TDM és a helyi szállásadók is nyilatkozzanak majd, 
hogy milyen hatással volt a rendezvény az ő forgalmukra. 
 
Bártfai István: Hibának tartja, hogy utolsó pillanatban került a testület elé ez a kérelem, 
tulajdonképpen utólagos rábólintást kérnek az önkormányzattól. Annál is inkábba, mert 
Visegrád címerét is használták a reklámokban, ami nem baj, csak a testületnek kellett volna 
engedélyt adni rá. Ennek ellenére támogatja a kérelmet, erre az egy hétvégére, ingyenesen. 
 
Mikesy Tamás: Tudomása szerint sajtótájékoztató is volt Budapesten, tehát már a testület elé 
is kerülhetett volna a kérelem korábban is. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot elfogadja, jelezze! 
 



Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 72/2012. (03.12.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 
parkolóból max. 750 m² területet ingyenesen biztosít a 2012. március 15-18 rendezvény 
lebonyolításához, Ispán László (Visegrád, Újkert u. 11.) részére. A Képviselő-testület a 
további rendezvények vonatkozásában e rendezvényről szóló tájékoztatót követően 
dönt. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat kiadására. 
 

Határidő: 2012. március 14. 
Felelős: polgármester 

 
3. A 2012. évi költségvetés tárgyalása, rendeletalkotás 

 
Abonyi Géza: A költségvetés tárgyalása a harmadik fordulóhoz érkezett, az elmúlt ülésen 
számos bevételi táblát fogadtak el, maradt még a VKG, az Autóbusz, az Igazgatás kiadási 
tábláján, a pénzeszköz átadás és bevételi táblán néhány kérdés. 
 
Bálint Zsolt: Jó lenne hallani egy olyan pénzügyi jelentést, hogy most pontosan hogyan is áll 
az önkormányzat, mennyi a kintlévőség. 
 
Abonyi Géza: Most erre a kérdésre nem készült, így nem tud ilyen jelentést adni. Most a 
költségvetéshez ennek nincs köze. 
 
Kiss Károly: A kiadások benne vannak a költségvetésben, egy hónap múlva pedig napirendre 
kerül a zárszámadás, tehát ott választ kapnak a kérdésre. 
 
Abonyi Géza: Felkérte Ostermann Béláné pénzügyes kolléganőt, hogy ismertesse a 
képviselőkkel az általuk kért átvezetéseket, javításokat. 
 
VKG tábla 
 
ifj. Schüszterl Károly: Tájékoztatást adott a közkutakra fizetendő díjakról. Ezen a soron 
legalább 1 millióra fel kellene emelni a kiadásokat, hogy a tartozás és az ez évi díj is 
kifizethető legyen. 
 
Ostermann Béláné: Ismertette az egyéb tételek vonatkozásában a módosításokat. 
 
Abonyi Géza: Elfogadta ezt a tételmódosítást. Mivel ezzel kapcsolatban több módosító 
javaslat nem volt, kérte, aki a VKG táblát, közvilágítás, ingatlankezelés táblát elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta:  
 



Visegrád Város Képviselő-testületének 
 73/2012. (03.12.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VKG kiadási tábláját elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Autóbusz tábla 
 
Mikesy Tamás: Az üzemanyag kiadási összege hogy jön ki? 
 
Kiss Károly: Számolták azt az átlagot, amit most megy a busz, és ehhez hozzászámolták 
azokat a tételeket, amelyek hétvégén várhatóak, valamint a nagyobb utazásokat, amelyek még 
május, június hónapban várhatóak.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint ezt ki kellene bontani valahogy, mert azt látja, hogy a 
busz 186 napos üzemeltetése alatt fele annyit fogyaszt, mint amennyi be van állítva, tehát 
tulajdonképpen néhány üzleti nap alatt fog annyit fogyasztani, mint egyébként egész évben. 
Tehát olyan sokat fog futni üzletileg? Hány üzleti km-el számoltak? 
 
Kiss Károly: Ez általában egy hónapban 3-400 km. Obergrüzburg 3000 km, Erdély is 
ugyanannyi, és 1000 km Ukrajna, tehát ezek jönnek hozzá. 
 
Bálint Zsolt: Számításai szerint a busz 186 nap alatt 9300 km-t fog menni. Ez 440 Ft-os 
üzemanyaggal és 33 l-es fogyasztással számolva, 1,5 MFt forint jön ki. Tehát ilyen-olyan 
utakra 1,7 M Ft-ot fognak még elkölteni, nem gondolja, hogy ennyit kellene járatni a buszt, 
főként úgy, hogy karbantartási költség nincs is beállítva. Javasolja, hogy 2 MFt kiadást 
állítsanak csak be.  
 
Kiss Károly: Az üzemanyagból annyi lesz fölszámolva, amennyit elhasznál a busz. Ennek 
természetesen a bevételi oldala is megvan. 
 
Abonyi Géza: Elfogadja a 2 milliós javaslatot. 
 
Bálint Zsolt: Olajcserére, gumicserére legalább be kellene állítani valamilyen kiadást. 
 
Abonyi Géza: 1 MFt-os vizsgáztatási díj van beállítva, de az úgysem fog annyiba kerülni. 
Mivel az Autóbusz kiadási táblához több hozzászólás nem volt, kérte, aki a módosításokkal 
együtt a táblát elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 
 
 
 
 



Visegrád Város Képviselő-testületének 
 74/2012. (03.12.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Autóbusz kiadási tábláját 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Ostermann Béláné: Ismertette a korábbi ülésen kért, azóta átvezetett módosításokat. 
 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy még nem kapta meg a 647 ezer forintnak a kimutatását.  
 
Tóth János: Azt a kimutatást, melyet a kolléganők rendelkezésre bocsátottak, azt odaadta. 
 
Bálint Zsolt: Könyvvizsgálatra csak 75 ezer forintot állítunk be? Mert ez annyira jön ki, ha az 
elmaradásokat kifizetik ebből az összegből. 
Hogy van az, hogy tavaly az üzemorvosi díj nem került be a költségvetésbe, idén viszont 
mindenképpen bele kell, hogy kerüljön? 
 
Abonyi Géza: Úgy tudja, hogy az az előző évben rendezve lett. 
 
Bálint Zsolt: Igen, a polgármester úr elengedte a 2 éve nem fizetett lakbér tartozását a 
számlák fejében. Ő azt szeretné, ha az elmaradt 850 ezer forintos közüzemi számláját fizetné 
ki, ugyanis azért azt mondta a jegyző, hogy azért nem adnak ki több számlát neki, mert még 
azt sem fizette be, ami 2010-es tartozása.  
 
Abonyi Géza: A hivatal elkezdte számlázni, de ha egyszerre számláznának le 800 ezer 
forintot, akkor annak az Áfa vonzata is nagy lenne az önkormányzatnak. Az, hogy az 
üzemorvosi számlákat nem fizette ki az önkormányzat, hanem betudta a tartozásnak, az 
ugyanolyan.  
 
Tóth János: Lehet, hogy az elmúlt évben arra nem figyeltek, hogy ezt így nem lehet, hiszen 
számla-számla ellenében él, az Áfát be kell fizetni, tehát nem fogja kifizetni az önkormányzat, 
de be kell állítani.  
 
Visegrádi Sport Egyesület kérelme pályázati önrészre 
 
Abonyi Géza: A Sport egyesület összesen 2 millió forintot szeretne a költségvetésből, 
melyből 1 millió a pályázati önrész lenne, 1 millió pedig a Sportegyesület fenntartás.  
 
Bártfai István: Nem kapták meg - a kérésük ellenére sem – a pályázatot sem a kiírást, így 
nehéz kiadni ezt az önrész összeget. 
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy a pályázati önrészt el lehetne különíteni, és ha valóban 
megnyeri a pályázatot, akkor kapja meg, és csak arra költheti el. 
 
Bálint Zsolt: Az évi támogatási összeg nagyobb részét mindig a sport szakosztály kapja és a 
többi alig kap valamit.  



Tóth János: Nincs elvi akadálya annak, hogy a testület meghatározza, hogy melyik 
szakosztálynak, mennyi összeget biztosít a támogatási összegen belül.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint a pályázati önrész 1 milliója menjen a tartalékalapba. A 
támogatás 1 milliójáról most lehet dönteni ugyan, de meghatározva, hogy melyik szakosztály 
mennyit kap. 
 
Kiss Károly: Egyetért azzal, hogy a pályázati önrész kerüljön a tartalékalapba. Javasolja, 
hogy a támogatási összeg 1.300. 000,- Ft legyen, és az legyen elosztva a szakosztályok között. 
 
Bártfai István: Ha megvan az elosztás, akkor meg tudja szavazni az 1.300.000,- támogatási 
összeget is.  
 
Mikesy Tamás: Felhívta a figyelmet, hogy a támogatásról történő elszámolás mindenkire 
vonatkozik, a VSE-re is, csak a pályáztatás más. Javasolta, hogy az 1.300.000 Ft a 
következőképpen legyen felosztva: 800.000,- Ft a focira, 200.000,- Ft a sakkra, 200.000,- Ft a 
biciklire és 100.000,- Ft a túra szakosztályra. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 75/2012. (03.12.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrádi Sport Egyesület részére 
1.300.000,- Ft támogatást biztosít a 2012. évi költségvetésben, az alábbi felosztással: 

- Futball szakosztály:  800.000,- Ft 
- Sakk szakosztály:  200.000,- Ft 
- Biciklis szakosztály:  200.000,- Ft 
- Túra szakosztály:  100.000,- Ft 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Bálint Zsolt: Az 1 millió forint a pályázatra, a tartalékalapba megy, ugye? 
 
Abonyi Géza: Erről szavazni kell. 
 
Bártfai István: Jó lenne ezt mindenképpen a tartalékba tenni, és amennyiben megnyerik a 
pályázatot, akkor kapják meg. Szeretné látni konkrétan a pályázatot, ahhoz, hogy erről a 
pénzről véglegesen dönteni lehessen. 
 
Abonyi Géza: Akkor egy feltételes módot kell bele venni a határozatba, hogy csak a nyertes 
pályázat esetén kapják meg. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,(Dr. 
Balázs Mária nem volt jelen) ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta:  
 



Visegrád Város Képviselő-testületének 
 76/2012. (03.12.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1.000.000 Ft támogatás odaítéléséről 
dönt, a tartalékalap terhére, a Visegrádi Sport Egyesület részére, pályázati önrész 
biztosítása céljából. Ezen összeg akkor kerül kifizetésre, ha az Egyesület a pályázat 
elnyerését igazolja az Önkormányzat felé.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Bevételi táblák 
 
Abonyi Géza: Zeller Tibort kérdezi, hogy mit lehet várni adóbevételek tekintetében? 
 
Zeller Tibor: Úgy gondolja, hogy a kiadások csökkentésében lát tartalékot, tehát, ha a 
bevételekbe probléma fog mutatkozni, akkor azzal lehet számolni, márpedig az adóbevételek 
tekintetében kiesés fog mutatkozni. 
 
Bártfai István: A bevételi oldal akkor lesz teljesíthető, ha a kintlévőségeket kellő szigorral 
kezelik majd. 
 
Kiss Károly: Úgy gondolja, hogy ha nem teljesül megfelelően a bevétel, akkor a kiadást 
vissza lehet fogni egy kicsit, hiszen ez tavaly is működött. Tehát összességében úgy gondolja, 
hogy teljesíthető lesz a költségvetés. A korábban kiküldött rendelet szövegben a 20. §. (3) 
bekezdését kéri kiegészíteni azzal, hogy fejlesztésre kapott összeget, kizárólag fejlesztésre 
lehessen fordítani. 
 
Tóth János: Tehát a 20. §. (3) bekezdése úgy egészülne ki, hogy a költségvetésben nem 
tervezett, de az év folyamán jelentkező többletbevételek csak a működési hiány csökkentésére 
fordíthatók, kivéve a fejlesztési célú címzett támogatás. A 26. §. (2) bekezdéséhez is volt még 
egy javaslat, mely szerint a követelésekről való lemondásra csak a Képviselő-testület jogosult. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki az első módosító javaslattal egyetért, fejlesztési pénzek 
vonatkozásában, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 77/2012. (03.12.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési rendelet 
tervezet 20. §. (3) bekezdésének 2. mondatát a következőképpen módosítja: 
„A költségvetésben nem tervezett, de az év folyamán jelentkező többletbevételek csak a 
működési hiány csökkentésére fordíthatók, kivéve a fejlesztési célú címzett támogatás.” 
 



Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a követelésekről való lemondással kapcsolatos javaslattal egyetért, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 78/2012. (03.12.) 
HATÁROZATA 

 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési rendelet 
tervezet 26. §. (2) bekezdését következőképpen módosítja: 
„ A követelésekről való lemondásra csak a Képviselő-testület jogosult.” 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Bálint Zsolt: Szeretné, ha a választásokig a polgármester 500 ezer forintos keretét 
lenulláznák, csak sürgősségi esetben lehetne ehhez hozzányúlni, mert nem szeretné, ha addig 
olyanokra költenének, amire nem kellene. 
 
Bártfai István: Ezt ő is javasolja, mivel a feloszlatás miatt a testület már csak ügyviteli, ezért 
jó lenne, ha erről a keretről is a testület döntene minden esetben a választásokig. 
 
Abonyi Géza: Ennek nem látja akadályát, ami nem a napi működéssel kapcsolatos napi plusz 
kiadást, azt csak testületi határozattal fogadható el. Ezt el tudja fogadni. 
 
Bártfai István: Igen és ez az elkövetkezendő fejlesztésekre, felújításokra is vonatkozik. Ezt 
egyébként jó lenne együtt megbeszélni, hogy mire költsenek, ami ilyen fejlesztési jellegű. 
 
Abonyi Géza: Két tervezett dolog van még, a tömbfeltáró út befejezése, a másik pedig a 
Sculek utca, ezeket jó lenne még tavasszal befejezni. 
 
Kiss Károly: Javasolja még a kemping területének rendezését is ide venni. 
 
Bálint Zsolt: Nem emlékszik, hogy a kempingre és a Schulek utcára beterveztek volna 
valamennyi összeget. 
 
Abonyi Géza: A kempingben csak tereprendezésről van szó. A Schulek utca pedig úgyis a 
testület elé kerül majd. Kisebb javítások előfordulhatnak, mint például egy KRESZ tábla 
cserélése stb. 
 
Mikesy Tamás: A sportpályán a parkoló befejezése már egy megkezdett dolog, tehát azt jó 
lenne befejezni, a Schulek utca viszont nem megkezdett beruházás. 
 



Tóth János: A költségvetési rendelet előkészítését a Költségvetési, illetve az Államháztartási 
Törvénynek megfelelően a hivatal elvégezte. Ennek megfelelően sor került a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetésének előkészítésére is, melyet a testület korábbi ülésén el is 
fogadott. A Bizottságok megtárgyalták a költségvetés tervezetét. A helyi érdekegyeztető 
fórum keretében is sor került az egyeztetésre, azon túl, hogy az intézmények vezetőivel 
korábban is sor került az egyeztetésre. A könyvvizsgálói vélemény alapján az előterjesztett 
rendelet tervezet számszakilag megfelelő, rendeletalkotásra megfelelő. 
 
Abonyi Géza: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 2012. évi 
költségvetést elfogadja, ezt jelezze! Rendeletről lévén szó, minősített többség szükséges az 
elfogadáshoz. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló, 3/2012. 
(III.12.) rendeletét elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 
Zeller Tibor: Kifejtette azon véleményét, mely szerint a bevételek megtartásához 
Visegrádnak egy olyan fejlesztési koncepciót kell kialakítania, amellyel minél több embert 
tud Visegrádra csábítani, ehhez viszont az idegenforgalmi vállalkozások saját fejlesztései 
kevesek.  Visegrád egyelőre 0 Ft fejlesztési beruházást valósított meg, pedig elnyert pályázata 
van. Jó lenne ezt véghezvinni, mert ez igenis az idegenforgalom fejlesztésére fordítható lesz 
majd.  Ennek a beruházásnak a hitel törlesztése ebből a költségvetésből kiszorítható, tehát e 
fejlesztésnek ilyen akadálya nincs. Egyébként a költségvetést azért szavazta meg, mert lesz 
egy új testület, aki majd úgyis úgy korrigálja, ahogy akarja. 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy ez a költségvetés városháza projekt nem ennek a 
napirendnek a témája, így ebbe most nem kellene belemenni, de úgy látja, hogy az épületeket, 
amelyeknek a megvalósítását tervezik, nem lesznek ésszerűen kihasználhatóak. 
 
Bálint Zsolt: Kéri az Ásványvíz Kft-vel kötött új részletfizetési szerződést. 
 
Kiss Károly: Úgy gondolja, hogy a jövőt érintően biztosítható lesz az önrész a pályázati 
projektek esetében.  
 
Abonyi Géza: Több hozzászólás nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza        Tóth János 
polgármester         mb. jegyző 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én, 17 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 

Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Abonyi Géza polgármester 
Bálint Zsolt 

   Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
Távol maradt képviselő: 
 
   dr Balázs Mária 
 
    
Tanácskozási joggal: 
 
   Tóth János mb. jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
   Miklós Melinda 
 

Meghívott: 
 

Kárpát Zoltán 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A mai rendkívüli ülésnek egy pontja van, 
Bártfai István és még 3 képviselő sürgősségi indítványa a lakossági fórum működtetése 
ügyében.  
 
Bártfai István: Jelezte, hogy lenne még egy olyan kérése, hogy szombaton, a Kálvária 
dombon szerveznek egy kis társadalmi munkát, annak rendbetételére, és ha lehet, akkor 
segítségül szeretné kérni a VKG csoport munkagépét. Ha szükséges, akkor a testületi 
felhatalmazást kér ehhez. 
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy emiatt nem szükséges külön napirendi pontot nyitni, 
tekintettel arra, hogy ez egy rendkívüli ülés, de természetesen hozzájárulását adja, hogy a 
VKG segítséget nyújtson a munkához. 
Kérte, aki a napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
79/2012 (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. npr.: Visegrád honlapján létrehozott lakossági fórum ügye 
 
 

Abonyi Géza: Négy képviselő sürgősségi indítványban kérte, hogy a napokban megszűntetett 
polgármesteri fórum induljon újra. 
 
Bártfai István: Az előterjesztés motorja ő volt, mert több lakos kereste meg azzal, hogy nem 
kellene berekeszteni ezt a fórumot, mert a demokráciának ez egy nagyon jó vívmánya. Őt is 
érte támadás ezen a fórumon, ezért Az értelmes hozzászólásokat az emberek úgyis ki tudják 
szűrni és remélhetőleg ismét jó kerékvágásba fog kerülni a fórum. A nem megfelelő 
hozzászólásokat esetleg törölni is lehet. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, ő is maximálisan amellett foglal állást, hogy induljon újra a 
fórum, még moderátor sem kellene. Ha valaki rágalmazó hozzászólást tesz közzé, akkor a 
honlap fenntartójának, az önkormányzatnak kötelessége feljelentést tenni és a számítógép IP 
címe alapján ki tudják deríteni, hogy honnan érkezett a bejegyzés. Egyébként pedig az 
emberek felelőssége, hogy mit írnak, mindenki olyat írjon, amit felelőséggel vállalni tud. 
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy nem is a polgármesteri fórumot kell újraindítani, hanem 
legyen egy lakossági fórum ez, ami különböző hozzászólásoknak, bejelentéseknek is teret 
adhat. Abban bízik, hogy ez beáll majd egy normális szintre.  
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Abonyi Géza: A polgármesteri fórumon az elmúlt időszakban működött egyfajta párbeszéd a 
lakosság és a polgármester között. Igyekezett minden kérdést, hozzászólás megválaszolni, 
ezzel nem is volt probléma. Amikor viszont el kezdődött a választási időszak, akkor az 
eddigiektől eltérően egy kicsit durvább hangnem jelent meg és úgy gondolja, hogy ez nem tett 
jót. Ekkor úgy gondolta, hogy legyen a választásnak egy elkülönített fóruma, a polgármesteri 
fórum pedig maradjon meg a városi párbeszédre. De a választási fórumon folytatódott az a 
súlyos hangvétel, ami a polgármesteri fórumon elkezdődött. Olyan konkrét, személyeket illető 
vádak jelentek meg név nélküli hozzászólóktól, ami véleménye szerint már nem volt tartható. 
Véleménye szerint ehhez a város honlapja nem adhatja a nevét. Úgy gondolja, hogy a 
választási kampány időszakában ez még jobban eldurvulhat, gyakorlatilag ez 
ellenőrizhetetlenné válik. Ez nem demokrácia kérdése, hanem az, hogy ilyen stílust nem 
vihetnek be a város életébe. Ennek a felületnek a létezését emberileg nem tudja elfogadni.  
 
Tóth János: Elmondta, hogy a Kormányhivatal törvényességi referensével történt 
konzultáció kapcsán arra a következtetésre jutottak, hogy természetesen az információ 
szabadságról szóló törvény az önkormányzatok honlapjának tartalmáról rendelkezik, 
amelynek Visegrád Város honlapja eleget is tesz. A fórum nem kötelező része a honlapnak, 
ami természetesen nem azt jelenti, hogy nem lehet létrehozni, csak az ott megjelenő 
büntetőjogi kategóriába eső dolognak a felelősét keresni kell. Egy újságban megjelenő 
cikkhez képest itt még az is súlyosbítja a helyzetet, hogy bizonytalan a hozzászólások eredete, 
még akkor is, ha ez adott esetben később kinyomozható. Az biztos, hogy a város honlapján 
megjelenő tartalomért a jegyző és a polgármester felelős. Amennyiben a fórumon bármi 
megjelenik, azért jogi felelősséget nem kíván vállalni. A moderátor alkalmazása is aggályos 
lehet, mert ki fogja felvállalni azt a felelősséget, hogy valamire azt mondja, hogy megjelenhet, 
valamire pedig azt, hogy nem. Magyarországon is működik több olyan közösségi portál, 
amelyen létre lehet hozni fórumot és ott lehetne indítani egy visegrádi választási fórumot.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy mivel ő indulni kíván a választásokon, ezért ő a mögötte álló 
embereket fel fogja szólítani, hogy a fórumon és máshol sem semminemű rágalmazó, 
szitkozódó és egyéb kampányt ne folytassanak. Ez valóban egy felelősség, de ő ezt a 
felelősséget tudja vállalni. 
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy a demokráciába akár az is belefér, hogy egy közszereplőt 
úgymond kikezdenek. Ennek ellenére továbbra is szeretné a fórumot újra indítani, de ő is 
kérni fogja az ismerőseit, hogy ezt ne tegyék.  
 
Bálint Zsolt: Létezik a honlapon egy hozzászólás felület és attól még, hogy a polgármesteri 
fórumot megszűntetik, akkor a hozzászólásokra fognak írni. Ezért úgy gondolja, hogy ennek 
ezért sincs értelme, tehát meg kellene hagyni a fórumot. 
 
Abonyi Géza: Felhívta figyelmet jegyző úr szavaira, ami a felelősséget illeti, tehát a város 
felelős azért, ami a honlapon megjelenik. Tehát ha eljárás indul, akkor abba a városvezetés is 
részes lesz.  
 
Bártfai István: Közzé kell tenni a honlapon egy figyelmeztető felhívást, hogy mik a 
következményei a nem kívánatos hozzászólásoknak. Megkérte Kárpát Zoltán informatikust, 
hogy fejtse ki erről szakmai álláspontját. 
 
Kárpát Zoltán: Elmondta, hogy technikai szempontból bármi kivitelezhető, itt most csak az 
a kérdés, hogy a testület ad-e felületet. 
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Bártfai István: Arról még hajlandó vitatkozni, hogy hol legyen a fórum felülete, de az nem 
vitatható, hogy ezt fent kell tartani. 
 
Kiss Károly: Azért nem tudja megadni ehhez a hozzájárulását, mert ez csak egy szűk kör 
által használt felület, ami már nem szól másról csak a kampányról. A moderálási lehetőséget 
teljesen elvetendő ötletnek tartja. Véleménye szerint azoknak kell majd felvállalni a 
felelősséget, akik megszavazzák a fórumot. 
 
Bálint Zsolt: A hozzászólásoknál, ha valaki beír, akkor felvállalja az önkormányzat a 
felelősséget? Vagy tulajdonképpen a teljes honlap hozzászólást is el kell törölni? 
 
Abonyi Géza: Ha a hozzászólások között megjelenik egy másik embert rágalmazó 
hozzászólás, akkor az onnan kitörölhető, mert az a felület nem fórumozásra van, hanem ez 
egy általános felület. De ha az önkormányzat ad egy kifejezetten fórumozásra alkalmas 
felületet, akkor azért az önkormányzat a felelős. Úgy gondolja, hogy érezni kellene a 
különbséget a kettő között.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy jogi állásfoglalást kért, ami pár perc múlva megérkezik a 
város email címére, amit fel lehet tenni a honlapra.  
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy a jegyző úrnak kellene megfogalmaznia egy 
tájékoztatást, jogszabályokkal alátámasztva.  
 
Bártfai István: Javasolta, hogy 24 órán belül a jegyző úr által megfogalmazott tájékoztatással 
induljon újra a fórum. A vitatott kérdésekben pedig kvázi a testület moderálhatna. 
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy gondolják át azt a lehetőséget, hogy a választások után indítják 
újra a fórumot, mivel ez korábban működött jól és biztos benne, hogy a választások után újra 
azt a célt fogja szolgálni, amiért létrejött.  
 
Tóth János: A rágalmazás, mint büntetőjogi fogalom, tehát ez egyszerűen felkerülhet 
tájékoztatásként, a jó ízlés határa már egy bonyolultabb dolog, hiszen ilyen jogi fogalom 
nincs. Tehát javasolja, hogy a határozati javaslatból ezt vegyék ki. Amennyiben a testület úgy 
dönt, hogy a fórum működjön tovább, akkor tájékoztatást kap mindenki, hogy csak ennek 
tudatában teheti meg a közléseit és amennyiben bárki ellene büntetőjogi eljárást 
kezdeményez, ezért az önkormányzat és annak a honlappal dolgozó munkatársai semmiféle 
jogi felelősséget nem vállalnak.  
 
Abonyi Géza: Felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslat szövegét. 
 
Tóth János: A Képviselő-testület a város honlapján hozzon létre és működtessen egy 
lakossági fórumot. Határozza meg a hivatal a rágalmazás fogalmát és ezzel együtt 
szövegszerűen a Btk. megfogalmazását, ezt tegye közzé az induló oldalon és a hivatal hajtsa 
végre ezt a határozatot 24 órán belül. 
 
Abonyi Géza: Név szerinti szavazást kért. Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, jelezze! 
 
Tóth János: ABC sorrendben felolvasta a képviselők nevét. 
 
Abonyi Géza: nem 
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Bálint Zsolt: igen 
Bártfai István: igen 
Kiss Károly: nem 
Mikesy Tamás: igen 
Zeller Tibor: tartózkodik 
 
Tóth János: Ismertette a szavazás eredményét. A Képviselő-testület 3 igen, 2 nem és 1 
tartózkodás mellett a határozati javaslatot nem fogadta el. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
80/2012 (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el azon határozati 
javaslatot, mely szerint a Képviselő-testület a város honlapján hozzon létre és 
működtessen egy lakossági fórumot. Határozza meg a hivatal a rágalmazás fogalmát és 
ezzel együtt szövegszerűen a Btk. megfogalmazását, ezt tegye közzé az induló oldalon és 
a hivatal hajtsa végre ezt a határozatot 24 órán belül. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Abonyi Géza: Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza          Tóth János 
polgármester          mb. jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Szám:   9/2012. 
Határozatok száma:  81-82, 84-94/2012. (03.29.) 
Rendelet száma:   5/2012. (III.29.) 
     
   
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről  

 
 
 
 
 

1. Kis Palotajátékok terület bérleti díjának meghatározása  
2. Jogtanácsosi beszámoló az önkormányzat peres és egyéb jogi ügyeiről (zárt) 
3. Beszámoló a 2011. évi Palotajátékokról 
4. Beszámoló a „Visegrádi Ízparádé” rendezvényről illetve további 2 rendezvény 

terület bérleti díjának meghatározása 
5. Budenszky József kérelme KRESZ park üzemeltetésére vonatkozóan 
6. Visegrád Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve 
7. Vagyongazdálkodási terv megalkotása, valamint a Vagyongazdálkodási rendelet 

elfogadása 
8. Civil szervezetek beszámolója és a 2012. évi pályázatok elbírálása 
9. OTP hitelmódosítás 
10. Bártfai István önálló képviselői indítványa 
11. Egyebek   
 - részletes tájékoztatás a képviselő kérdésekre  
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én, 17 
órakor 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: 
 
   Tóth János mb. jegyző 

 
 

Jegyzőkönyvvezető: 
 
   Gábris Gabriella 
 

Meghívott: 
 

Rajnák László Enteriőr Bt. 
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Abonyi Géza: A zárt ülésnek két napirendi pontja van, az első a kis palotajátékok terület 
bérleti díjának meghatározása, a másik az önkormányzat jogtanácsosának beszámolója a peres 
és egyéb jogi ügyekről.  
 
Bálint Zsolt: Javasolta, hogy az első napirendi pontot tárgyalják nyílt üléskeretében, mert az 
nem olyan téma, hogy lakosság ne tudhatna róla és annál is inkább, hogy hasonló ügyeket 
nyílt ülésen tárgyaltak eddig is. 
 
Mikesy Tamás: Ő is azt javasolja, hogy az első napirend legyen nyílt ülésen tárgyalva, sőt a 
még napirenden lévő 2 hasonló témájú kérelemmel egy csokorban tárgyalja a testület. 
Továbbá javasolja, hogy a meghívóban szerepelő 5. és 7. napirendeket vegyék le napirendről, 
mert a 7. ponthon nem érkezett anyag, az 5. napirend esetében pedig az az indok, hogy ha 
elfogadják most az új közbeszerzési szabályzatot, azzal megnehezítenék az óvoda 
közbeszerzését. A közbeszerzést végző cég pedig sok javítani valót kér benne. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal, levette a napirendről a 5. és 7. napirendi pontokat. 
Jövő héten szerdán lesz egy rendkívüli ülés az óvoda közbeszerzése kapcsán, így ezt a két 
napirendet akkor tudják majd tárgyalni. 
 
Tóth János: Javasolta, hogy az 5. napirendből legalább a közbeszerzési tervet tárgyalja meg 
és fogadja el a testület, hiszen a közbeszerzési törvény március 30-i határidőt szab ennek 
elfogadására. Abban semmi olyan nincs, ami bármit megnehezítene. A tűzoltósággal a mai 
napig döntésre vártak, a Magyar Államkincstár azt fogalmazta meg az önkormányzatok felé, 
hogy minden önkormányzatot hitelképesnek minősít a stabilitási terv alapján, tehát külön nem 
kell a jelenlegi költségvetést senkinek módosítani, hanem majd csak akkor, ha a hitelre 
vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lesz. Akkor már tudni lehet pontosan, hogy 
kinek mikor, milyen összeget kell visszafizetni.  
 
Abonyi Géza: Egyet értett azzal a javaslattal, hogy a kis palotajátékokat nyílt ülésen 
tárgyalják, viszont azt nem javasolja, hogy az egyéb ilyen jellegű napirendekkel összevonják. 
Javasolja, hogy először tárgyalják ezt meg nyílt ülés keretében, aztán zárt ülés keretében a 
jogi ügyeket és majd ismét térjenek vissza a nyílt ülésre. Az 5. napirend keretében pedig a 
közbeszerzési terv elfogadását javasolja napirenden tartani. Kérte, aki ezekkel a 
módosításokkal a napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal (Dr. 
Balázs Mária és Zeller Tibor nincs jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
81/2012. (03.29.)  
HATÁROZATA 

 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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1. npr.: Kis Palotajátékok terület bérleti díjának meghatározása 
Előterjesztő: Abonyi Géza  
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság megtárgyalta a témát, támogatja a kis palotajátékok 
rendezvényt, az előterjesztett elvekkel egyetért.  A Bizottság álláspontja az, hogy meg kellene 
szabni a területre egységes rendszert, értve ez alatt, hogy mely területekre alkalmazzák, a 
parkolást, a közlekedés rendjét arra az időszakra, mennyire kulturális vagy üzleti jellegű maga 
a rendezvény. Tehát ezt egységes szerkezetbe kellene áttekinteni és úgy kellene döntenie a 
testületnek. A másik két előterjesztésre, a Budenszky és Ispán féle kérelemre is ez vonatkozik, 
az Ispánéknál nem tudta eldönteni a Bizottság, hogy mi változott, lesz-e kulturális program 
vagy sem. Bejelentette érintettségét ezzel a napirenddel kapcsolatban, így szavazni nem fog. 
 
Bálint Zsolt: Azt nem tartja elfogadhatónak, hogy kikötik, hogy ezen rendezvény alatt más 
nem csinálhat programot, aki egyébként egész nyárra megkapta ugyan ezt a területet. Az ár 
tekintetében a dupláját javasolja az előterjesztett árnak. 
 

- Zeller Tibor képviselő megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület 6 fővel (7 
főből) van jelen, határozatképes –  

 
Rajnák László: A rendezvény több mint 60%-a minden évben itt marad a városban, tehát 
próbálja elfogadni, hogy az önkormányzatnak fontos minden bevétele, de nem biztos, hogy a 
kis palotajátékokon kellene még facsarni. Úgy gondolja, hogy összességében kellene nézni 
azt, hogy a város szempontjából ez a rendezvény mit hoz és nem csak financiálisan. Kéri a 
testületet, hogy fogadják el javaslatát a bérleti díjra vonatkozóan. 
 
Kiss Károly: Akkor mi a helyzet a párhuzamos rendezvényekkel, hiszen a kis parkot is kiadta 
az önkormányzat, illetve a palota is rendez a játszóparkban néha rendezvényt.  
 
Rajnák László: A tavalyi év folyamán voltak kellemetlen helyzetek egy párhuzamos 
területhasználat miatt. Ez a program 23 napot jelen az évben, úgy gondolja, hogy aki 
egyébként nem járul hozzá semmivel ennek a programnak a létrejöttéhez, akkor méltánytalan, 
ha ez idő alatt ott működik. 
 
Bálint Zsolt: De, ha valaki már korábban kibérelte ezt a területet, az nem elfogadható, hogy 
23 napig ne tudja használni, azért, hogy kis palotajátékoknak nagyobb legyen a bevétele, 
véleménye szerint ez nem elfogadható. Nem látja az előterjesztésbe, hogy ezt a megajánlott 
400 ezer forintot mikor fogja kifizetni? 
 
Abonyi Géza: Azért nincs az anyagban konkrétum, hogy a testület dönthesse el, hogy milyen 
kondíciókat kíván a szerződésbe belefoglalni. 
 
Rajnák László: Elmondta, hogy nála nincs olyan, hogy fizetési késedelem, a tavalyi késés, 
mindenki által ismert okokból történt. 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy erre a rendezvényre a városnak szüksége van, annak 
ellenére is, hogy nem titkoltan ennek anyagi vonzata is van. Úgy véli, hogy az a diák, aki jó 
hangulatban eltölt egy szép napot Visegrádon, az felnőttként is vissza fog térni. Tehát ez a 
hosszú távú stratégia része kell, hogy legyen.  
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Bártfai István: Egyetért Mikesy Tamással. El tudja fogadni a 400 ezer forintot, nem tartja 
soknak, de úgy véli, hogy a parkolás ezt ki fogja egészíteni. De fontos a takarítás és a terület 
rehabilitása szabályozva legyen a szerződésbe.  
 
Kiss Károly: Támogatja a rendezvényt, arról pedig nyilatkozzon a vállalkozó, hogy mikor 
tudja teljesíteni a fizetést. 
 
Rajnák László: Jó volna, ha egy május 30. vagy június 1. határnappal kerülne sor a 
kifizetésre. 
 
Abonyi Géza: Kérdezte Bálint Zsoltot, hogy fenntartja-e még javaslatát a dupla bérleti díjra? 
 
Bálint Zsolt: Már nem, mivel a beszélgetés során tisztázódott, hogy a parkoltatás az 
önkormányzat bevétele lesz. Elfogadja a 400 ezret. 
 
Abonyi Géza: Az egy összegű 400 ezer forint, bruttó összeget jelent. A fizetési határidő 
május 30., és a szerződés ki kell, hogy térjen a terület átadás-átvételére és a különböző rezsi 
költségek kifizetésére is. A szerződés tervezet pedig úgy gondolja, hogy vissza kell kerüljön 
majd a testület elé az aláírás előtt. 
 
Bártfai István: A határozati javaslatot ki kellene azzal egészíteni, hogy a közpark és a hozzá 
kapcsolódó és igénybe vett útszakasz és kerüljön ki belőle a polgármester felhatalmazása az 
aláírásra, mivel arról volt szó, hogy ez még visszakerül testület elé. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal. Kérte, aki a határozati javaslatot a Bártfai István 
javasolt módosításaival együtt elfogadja, ezt jelezze! 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal (Dr. 
Balázs Mária nincs jelen, Mikesy Tamás nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
82/2012. (03.29.)  
HATÁROZATA 

 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Kispalotajátékok 2012. évi terület bérleti díját a 
közpark és a rendezvényhez igénybe vett Fő utca szakaszára egy összegben, bruttó 
400.000,- Ft-ban állapítja meg. 
Az erről szóló megállapodást az önkormányzat jogásza készítse elő, mely aláírás előtt 
jóváhagyásra ismét a Képviselő-testület elé kerül.  
 

Határidő: a megállapodás elkészítésére 2012. április 30. 
a bérleti díj megfizetésére: 2012. június 1. 

Felelős: polgármester 
 
 
A 2. napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. 
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3. npr: Beszámoló a 2011. évi Palotajátékokról 
Előterjesztő: Abonyi Géza 

 
Abonyi Géza: Cseke László jelezte, hogy nem tud itt lenni a mai ülésen, a beszámolóját 
írásban eljuttatta. 
 
Bálint Zsolt: Felvetette, hogy nem kellene-e hozzájárulnia az önkormányzatnak a 
rendezvényhez, mivel látható, hogy tavaly is veszteséges volt. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint ezt Cseke László jelenlétében kellene megtárgyalni. 
 
Bártfai István: Ő is támogatja Zeller Tibor javaslatát. 
 
Abonyi Géza: A palotajátékok beszámolóját el kellene ahhoz fogadni, hogy utána a Pro 
Visegrád pénzügyi beszámolóját el lehessen készíteni. 
Kérte, aki ezzel egyetért, és a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal (Kiss 
Károly és Mikesy Tamás nem volt jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
84/2012. (03.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi 
Nemzetközi Palotajátékokról szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

4.  npr: Beszámoló a „Visegrádi Ízparádé” rendezvényről illetve további 2 
rendezvény terület bérleti díjának meghatározása 
Előterjesztő: Abonyi Géza 

 
Abonyi Géza: Felkérte a rendezvény szervezőit, Ispán Lászlót és Ispán Mártát, számoljanak 
be a lezajlott rendezvényről. 
 
Ispán László: Úgy gondolja, hogy az Ízparádé nagyon jól sikerült, erről bizonyíték a Danubia 
Televízió által készített kis összeállítás is. Sokan jöttek ki Visegrádra meglátogatni a 
rendezvényt. Ennek tükrében úgy gondolják, hogy a további 3, illetve 4 napos hétvégéken is 
szeretnének rendezni hasonló eseményeket. Közterület díjnak 3 napos rendezvény esetén 
105.000,- Ft-ot, 4 napos esetén 140.000,- Ft-ot ajánlanának meg. 
 
Mikesy Tamás: A Bizottság támogatandónak tartja a rendezvényt, annyiban kiegészítette a 
bizottság, hogy jó lenne a helyszínen változtatni, a parkba kellene áthelyezni és így az 
autóknak felszabadulna a parkoló. A közterület foglalási díjjal is egyetértenek, de a jövőben 
az ilyen és hasonló rendezvények esetén egy egységes rendszert és díjat kellene kialakítani. 
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Zeller Tibor: Egyetért a bizottsági javaslattal, főként a helyszín áthelyezésével.  
 
Abonyi Géza: Az előterjesztés is úgy készült, hogy a nagy park területén lenne a vásár, a 
nagy parkolóból csak egy 5 méteres sáv kellene, ami esetleg az autósoknak jobban felhívja a 
figyelmét, hogy van ott valami. 
 
Bártfai István: Inkább a Fő utcát foglalják el, mint a parkolót. Adott esetben a Fő utcának az 
a lenti szakaszát le lehet zárni, ha nagyon zavaró a forgalom. 
 
Ispán László: Alapvetően a KRESZ parkot kérték, polgármester úr kérésére helyzeték ki a 
parkolóba az első rendezvényt. Amíg fel nem fut a rendezvény, addig a 11-es főút mellől nem 
szeretné kivinni a rendezvény, mert a 11-es út egy ingyen reklám egy ilyen jellegű 
rendezvénynek, tehát kéri, hogy egyenlőre ne kellejen a parkba húzódnia a rendezvénynek, 
legfeljebb a KRESZ parkba tudná elképzelni. A vásár lényege, hogy négyzet alakban 
helyezkedjenek el a vásározók. 
 
Kiss Károly: Támogatandónak tartja a rendezvényt, illetve a kérést is támogatni tudja a 
következő rendezvényekre. 
 
Bártfai István: El tudja fogadni azt is, hogy a parkoló egy részét igénybe vegyék, de akkor a 
Fő utcát kell szabadon hagyni a parolásra. 
 
Mikesy Tamás: Ha elmegy a parkoló fele, akkor az önkormányzatnak is kiesik a parkolási díj 
fele, mert a Fő utcában nem szedhet díjat. De még azt is el tudja fogadni, betudja az 
önkormányzat veszteségnek, de az semmiképpen nem megengedhető, hogy a platán sorra 
parkoljanak. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint ezen a rendezvényen is lehetne máshol is parkolódíjat 
szedni, nem csak a nagy parkolóban, úgy, ahogy a palotajátékok alkalmával. 
 
Bártfai István: Javasolja, hogy a két vállalkozó egyezzen meg egymással a KRESZ park 
használatáról, hiszen az önkormányzat azt már kiadta egy másik vállalkozónak, az nem volna 
szerencsés, ha most utasítaná arra, hogy köteles egy másik rendezvényt beengedni arra 
területre.  
 
Kiss Károly: Úgy gondolja, hogy nyugodtan oda lehet adni a KRESZ parkot, az pedig legyen 
a két vállalkozó dolga, hogy egymás közt hogyan oldják meg mindenki megelégedésére. 
Tehát javasolja, a határozati javaslatból az 5 m-es sáv kihúzását. 
 
Bártfai István: A közüzemi díjakat erre az időszakra a vállalkozó fizeti? 
 
Abonyi Géza: Igen, természetesen. a parkolási díj bevétel egyébként 65.000,- Ft volt a 
parkoló megmaradt területére, a 4 nap alatt. 
Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot az elhangzott 
módosításokkal 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 
85/2012. (03.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 
nagy parkoló KRESZ park felőli részét, valamint a park területét biztosítja Ispán László 
(Visegrád, Újkert u. 11.) részére az alábbiak szerint: 
A 2012. április 7-9-ig megrendezésre kerülő „Húsvéti vásár” esetén  105. 000,- Ft terület 
foglalási díjért. 
A 2012. április 28-május 1-ig megrendezésre kerülő „Gasztro-Jazz” rendezvény esetén 
140. 000,- Ft terület foglalási díjért. 
A 2012. május 26-28-ig megrendezésre kerülő „Pünkösdi vásár” rendezvény esetén 105. 
000,- Ft terület foglalási díjért. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat kiadására. 
 

Határidő: 2012. április 1. 
Felelős: polgármester 

 
5. npr.: Budenszky József kérelme KRESZ park üzemeltetésére vonatkozóan 

Előterjesztő: Abonyi Géza  
 
Abonyi Géza: Budenszky József kis elektromos autókat szeretne üzemeltetni a KRESZ park 
területén, de mivel ez eléggé kockázatos vállalkozás, ezért kéri, hogy közterület használati 
díjat ne kellejen fizetnie, cserébe rendbe tartja a területet. 
 
Mikesy Tamás: Bizottság támogatja, azzal, hogy kizárólag ebben az évben mentesül a 
közterület használati díj  alól. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, 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 
86/2012. (03.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 
KRESZ park területét ingyenesen biztosítja 2012. március 15-től 2012. október 31-ig, 
elektromos kis motorok, autók valamint kerékpárok bérbeadása céljából Budenszky 
József és Budenszkyné Toldi Mónika 2023 Dunabogdány, Rigó u. 8. szám alatti lakosok 
részére. 
Budenszky József vállalja ez idő alatt a KRESZ park területének tisztántartását, 
(fűnyírás, lomb összeszedés, bokrok metszése) valamint padok kihelyzeését, továbbá 
fakorlát kihelyezését a balesetek elkerülése végett. 
A jövőben esetleges hosszabb távú együttműködés lehetőségeit a szezon végével felek 
újratárgyalják. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat kiadására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
6. npr: Visegrád Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Abonyi Géza 
 
Tóth János: Mint ahogyan az előterjesztésben is szerepel az éves közbeszerzési tervet 
március 31-ig az önkormányzatok elfogadják. A terv tartalmazza azt a három nagy 
beruházást, amit mindenképpen közbeszerzési eljárással kell lebonyolítani.  A tényleges 
közbeszerzés kiírásáról természetesen majd minden esetben a testület dönt, annak részletes 
ismeretében. 
 
Abonyi Géza: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 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 
87/2012. (03.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
2012. évi Közbeszerzési Tervét az alábbiak szerint elfogadja: 

Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
költsége 

(tervezett) 

Beruházás 
közbesz. 
típusa 

Beruházás tervezett 
   kezdete             befejezése   

Közbeszerzés 
formája 

Óvodabővítés cca. 99 M építési 2012. II. 
negyedév 

2012. III. 
negyedév 

nyílt 
nemzeti 

Árvízvédelmi 
gát 

kivitelezés 909 M 
tájékoztatás 7 M 

építési 2012. II. 
félév 

2014. I. 
félév 

nyílt 
közösségi 

Városközpont cca. 490 M építési 2012. II. 
félév 

2013. II. 
félév 

nyílt 
közösségi 

 
A Képviselő-testület a pályázatok kiírásáról külön dönt. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: folyamatos – 2012. 12. 31-ig 
Felelős: polgármester 

 
7. npr: Vagyongazdálkodási terv megalkotása, valamint a Vagyongazdálkodási 

rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Abonyi Géza 

 
Tóth János: A Parlament az elmúlt időszakban számos olyan törvényt fogadott el, melyekkel 
összefüggésben az önkormányzatoknak rendeletet kell alkotni. A terv, illetve rendelet 
tartalma a Képviselő-testület szándékától függ, tehát a törvényi keretek között bármilyen 
javaslatot be lehet ezekbe építeni. 
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Mikesy Tamás: Elmondta, hogy elolvasta az előterjesztés és a tervezeteket, sok mindent nem 
igazán értett belőle, de amennyiben jegyző úr ellen jegyzi, hogy ez megfelel az előírásoknak, 
akkor el tudja fogadni. 
 
Tóth János: Elmondta, hogy a kistérségi belső ellenőrök segítségével készült el a terv és a 
rendelet is, ő maga kétszer is átolvasta. Amennyiben olyan van benne, amit változtatni 
szükséges, akkor várja a javaslatokat és valamelyik következő ülésen módosítani lehet. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem érkezett, kérte, aki a vagyongazdálkodási tervet 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal  1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
88/2012. (03.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „A Nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI t.” alapján az Önkormányzat közép és hosszútávú vagyongazdálkodási 
tervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a terv közzétételére. 
 

Határidő: 2012. április 5. 
Felelős: polgármester 

 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a vagyonrendeletet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a 5/2012. (III.29.) az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendeletét elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben) 
 

8. npr: Civil szervezetek beszámolója és a 2012. évi pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Abonyi Géza 
 
A bizottság megvizsgálta, hogy a melyik szervezet hogyan és mi módon számolt el. Egy 
észrevétele van a bizottságnak, ahogy az összes szervezet csak a támogatási összegről számolt 
el, holott az elszámolás nem csak a támogatott összegről kell, hogy szóljon, hanem az egész 
pályázatról. A Visegrádi Szövetség pedig csak szöveges beszámolót adott, nem adta le az 
elszámoló lapot és a számlákat. Ezzel együtt megnézték, hogy idén kik adtak be pályázatot, 
összesen 6 szervezet van. A tegnapi bizottsági ülésen megszületet a bizottság javaslat. Az 
elbírálás során figyelembe vették azt, hogy ki mennyi önerőt ad hozzá a programjához. A 
Bizottság támogatási javaslata a következő: A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület: 80.000,- ; 
a Sziget Egyesület: 190.000,- ; a Visegrádi Szövetség: 190.000,-; az Áprily Lajos Általános 
Iskola Alapítványa: 280.000,- forint. A Soproni Sándor Egyesületnek a bizottság 150.000,- 
forintot és az Együtt Kulturális Egyesület javára 110.000,- forintot javasol megítélni. A 
Bizottság kéri, hogy az idei évben is hívják fel nyomatékosan a szervezetek figyelmét arra, 
hogy az elszámolásánál a teljes költségről kell elszámolniuk, nem csak a támogatással, 
valamint a bizottság kéri, hogy a köz javára megvalósuló rendezvényre, programra kérjenek 
támogatást, tehát például a gulyás leves hozzávalóinak számláját, McDonald’s számlát, vagy 
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szalonnasütés hozzávalóit ne számoljanak el.  A harmadik kérés pedig, hogy a Visegrádi 
Szövetség is adja le a tavalyi számlaszámoknak megfelelő számlákat, mert addig nem lesz 
folyósítva az idei támogatás, amíg a tavalyi elszámolás nincs meg maradéktalanul.  
 
Kiss Károly: A pályázati kiírás nem szabályozza, hogy mi minősül közcélnak, tehát úgy 
gondolja, hogy például egy rendezvényen a gulyás főzést is el lehetne számolni. Annak a 
szervezetnek kell elszámolni, aki kapott támogatást. A Visegrádi Szövetség 2011-ben nem 
kapott támogatást, tehát úgy gondolja, hogy ilyen szempontból nem kell elszámolnia. A 
Szövetség hozzájárult egy kiemelt önkormányzati rendezvényhez, a V4-es találkozóhoz, de 
azzal az önkormányzat felé elszámoltak. Megjegyezte, hogy a pályázati kiírás csak civil 
szervezetekre szól, alapítványokra nem, persze nem úgy gondolja, hogy alapítvány nem 
támogatható, de akkor alapítvány pályázatát. Véleménye szerint akkor az összes többi 
városban működő alapítványtól is be kellene várni a pályázatát, mert többen jelezték, hogy ha 
tudták volna, hogy nekik is lehet pályázni, akkor beadták volna.  
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy egy alapítvány is civil szervezet, ugyan úgy, mint az 
egyesület. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy vannak olyan programok, mint például egy sport rendezvény, 
ahol bizony főzni is kell, tehát nem ért egyet azzal, hogy ilyen költségeket ne lehessen 
elszámolni. A Visegrádi Szövetségnek az önkormányzat adott pénzt,soron kívül, ezért úgy 
gondolja, hogy a Képviselő-testület felé kellene elszámolni. Az alapítvánnyal kapcsolatban el 
tudja fogadni Kiss Károly javaslatát, de jelen pillanatban nem kizáró ok egy alapítvány. 
 
Kiss Károly: Javasolja, hogy úgy szavazzák most meg a támogatásokat, hogy az alapítványt 
vegyék ki belőle, várják meg a többi alapítvány pályázatát is és akkor meg kell nézni, hogy 
kell-e még hozzá rakni támogatást. 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy akkor ennyi erővel a szervezeteket is kivehetnék és 
megvárhatnák még a többi 10 szervezet pályázatát. Véleménye szerint, aki elolvasta kiírást és 
értelmezte, az tudott pályázni. Az alapítvány és az egyesület is cégbíróság által bejegyzett, 
adószámmal rendelkező szervezet, persze működésükben különbözőek.  
 
Abonyi Géza: Egy alapítvány valóban civil szervezetnek tekinthető, de nem arról szól, hogy 
ott egy közösség szervező erő és munkát szervező erő van, amire ez a pályázat annak idején 
létre jött. Mindamellett formailag rendben van a dolog, de úgy gondolja, hogy az lenne 
tisztességes, hogy itt most csak az egyesületeket szavaznák meg, az alapítványt kivennék 
ebből a sorból. Értesítenék a többi alapítványt is Visegrádon, esetleg még hozzá is tehetnének 
ehhez a pályázati összeghez és majd meglátják, hogy mi lesz. Tehát úgy gondolja, hogy az 
alapítványoknak is meg kell adni az esélyt ily módon. Tehát ezt a javaslatot tudja támogatni. 
 
Bártfai István: Ezt most nem javasolná, de a későbbiekben ezzel valóban kell foglakozni. 
Viszont soknak tartja az alapítvány esetében a 280.000 forintot, hiszen ők nem csak 
könyvekre kértek pénzt, hanem sok minden másra is, ami egyébként a költségvetésben 
szerepel.  
 
Mikesy Tamás: Az Áprily Alapítvány már tavaly is pályázatott, az elszámolását is 
benyújtotta, tehát ez is bizonyíték arra, hogy a pályázat már akkor is nyitva állt, mint ahogyan 
most is az alapítványok számára is. 



 12 

Amennyiben polgármester úr komolyan gondolja az alapítványok részére elkülönített 
pályázati összeget, akkor azt honnan kívánja elkülöníteni? 
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy a tartalék alapból mehetne. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint akkor egy 500.000,- forintos keretet erre is el kellene 
különíteni. 
 
Abonyi Géza: Igen, kb. egy ilyen összeghatárra gondolt ő is.  Tehát az volna a javaslat, hogy 
erre a keret összegre kérjenek be igényeket. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy nem tudja ezt így támogatni, mert nem áll úgy a költségvetés, 
hogy erre fél millió forintot elkülönítsenek. 
 
Kiss Károly: Fenntartja azon javaslatát, hogy szavazzák meg külön a bizottság által felosztott 
támogatási összegeket, de szavazzanak arról is, hogy létrehoznak egy 500.000 forintos alapot 
az alapítványok részére, akik most kimaradtak, illetve nem adtak be pályázatot.  
 
Abonyi Géza: Kérte, aki Kiss Károly javaslatát támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal  4 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
89/2012. (03.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet Kiss Károly azon 
javaslatával mely szerint a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatból kimaradt 
alapítványok részére különítsenek el egy 500.000,- forintos keretet a 2012. évi 
költségvetésbe és kérjék fel ezen alapítványokat, hogy nyújtsanak be támogatási igényt. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki az eredeti javaslatot, a bizottság által javasoltan, támogatja ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal  2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
90/2012. (03.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil szervezetek 2011. évben 
kapott támogatásról benyújtott elszámolásokat, illetve beszámolókat elfogadja. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
javaslatára jóváhagyólag elfogadja a Civil szervezetek támogatását a 2012. évre, az 
alábbiak szerint: 
 

Szervezet neve Megítélt támogatás 
Soproni Sándor Egyesület 150.000,- Ft 

Együtt Kulturális Egyesület 110.000,- Ft 
Visegrádi Fiatalok Klubja 80.000- Ft 
Visegrádi Ifjúsági Sziget 190.000,- Ft 

Visegrádi Szövetség 190.000,- Ft 
Áprily Iskoláért Alapítvány 280.000,- Ft 

 
A támogatás fedezetét a 2012. évi költségvetés tartalmazza. 
 
Határidő: I. félévi átutalásra 2012. április 30., II. félévi átutalásra 2012. szeptember 15.  
Felelős: polgármester 
 

9. npr: OTP hitel módosítás 
Előterjesztő: Abonyi Géza 

 
Abonyi Géza: Az önkormányzat egy határidő módosítási kérelemmel élt az OTP felé a 200 
milliós hitelkeret rendelkezésre tartása kapcsán. A módosítás tulajdonképpen arról szólt, hogy 
ne ez év végére, hanem 2013 végére kellejen ezzel az összeggel elszámolni, amennyiben a 
városközpont megvalósul. Az OTP hajlandóságot mutat a szerződés módosításra, viszont azt 
kéri, hogy a városközpont támogatási szerződésében szereplő 145. 928. 000,- forint álljon 
rendelkezésre a város részére, a maradék 54.000.000,- forint felhasználásáról pedig mondjon 
le a testület.  
 
Mikesy Tamás: A bizottsági ülésen vita bontakozott ki erről. A 200 millió a beruházás 
kivitelezésének önrészét szolgálná. Amennyiben ezt csökkenti a város, akkor a beruházás 
egészétől veszi el a pénzt, az óvoda és a városközpont kapcsán. Ez a hitelkeret egy nagyon jó 
konstrukció, tehát ha ezt az önkormányzat eldobja, akkor a beruházásokat veszélyezteti, tehát 
a bizottságnak az az álláspontja, hogy ne mondjanak le erről a keretről.  
 
Bártfai István: Most, amikor rövidesen használná az önkormányzat ezt az összeget, 
meglepően érinti, hogy ezt kéri az OTP. Arról nem is beszélve, hogy a következő testületre 
jelentősen kiható döntést nem kellene hozni.  
 
Bálint Zsolt: Tavaly novemberben azt szavazta meg a testület, hogy ennek a rendelkezésre 
tartása legyen meghosszabbítva 2013-ig. Akkor most, azóta mi változott? 
 
Abonyi Géza: Az egy dolog, hogy az önkormányzat ezt kérte, nem biztos, hogy az OTP azt 
meg is adja. 
 
Kiss Károly: Ez a hitel véleménye szerint egy viszonylag rövid lejáratú 8 évre szóló hitel, 
ami ezért a legrosszabb konstrukció, ami létezhet. A városközpont egy célhitel, tehát 
véleménye szerint semmit nem bánnak meg, ha visszaadják, mert nem akarnak többet 
rákölteni, mint amennyit az önrész jelent. Az óvodára pedig egyébként van egy másik 
hitelkeret, ami egyébként nem is célhitel. Ezen kívül van egy útépítési hitel is, amiből nem 
használtak fel minden pénzt, azt is át lehet csoportosítani.   
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Abonyi Géza: Felhívta a figyelmet, hogy az OTP álláspontja az, hogy ha az önkormányzat 
nem mond le erről az összegről, akkor a határidőt sem biztos, hogy módosítani tudja. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy ez idáig meg tudta akadályozni, hogy 
ebből a hitelből egy forintot is fölvegyenek, mert pont az alpolgármester úr mondta most ki, 
hogy ez milyen rossz konstrukció, bár jelezte, hogy korábban nem ez volt a véleménye erről a 
hitelkeretről  
 
Zeller Tibor: Itt van egy szerződés, amit az önkormányzat szeretne módosítani, amihez az 
OTP feltételeket szab, ebben nincs semmi meglepő. Úgy gondolja, hogy javasolni kellene az 
OTP-nek, hogy az önkormányzat szeretné megtartani ezt a hitelkeretet, ha nem fogadják el, 
akkor kényszerhelyzetben van az önkormányzat és kénytelen lesz lemondani róla.  
 
Bártfai István: El tudja fogadni az OTP kérését, ha az valóban így van, de látni szeretné az 
OTP válasz levelét. 
 
Abonyi Géza: El tudja fogadni ezt a kérést, a jövő hétre mindenki megkapja az OTP levelét 
és egy rendkívüli ülésen tudnak majd róla dönteni.  
 

- Dr Balázs Mária  képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 6 fővel 
(7 főből) van jelen, határozatképes -  

 
10. npr: Bártfai István képviselő önálló indítványa 

Előterjesztő: Abonyi Géza 
 
Abonyi Géza: Bártfai István indítványa az Apátkúti patak áradás kapcsán keletkezett károk 
helyreállításának ütemezéséről szó, illetve azt kérdezi, hogy további komoly – közvetlenül a 
lakosságot érintő - károk helyreállítása miért nem került be a pályázatba. A Határozati 
javaslatban azt kéri, hogy a hivatal vizsgálja ki, hogy történt-e mulasztás és ha igen, akkor ki 
felelős érte. Ezt követően pedig a hivatal teljes körű helyzetelemzést követően terjesszen 
alternatívákat a testület elé a két családot veszélyeztető károk helyreállítására vonatkozóan.  A 
11-es út alatt húzódó áteresz problémájáról tájékoztatást adott, melyet javasol külön kezelni a 
patak kár helyreállítástól. 
 
Bártfa István: A Duna Ipoly Nemzeti Park véleményezte az Önkormányzat és a Geoszolg 
Kft között létrejött szerződést a patak meder helyreállításra vonatkozóan és kötelezte az 
önkormányzatot, hogy egy komplex patakmeder rendezésre vonatkozó tervet 2012. december 
30-ig el kell készíteni és ehhez a munkálatokhoz vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. Az 
ezzel kapcsolatos előkészületi munkákat meg kellene kezdeni, mert a magán ingatlanokon 
keletkezett károkat esetleg ezen úton-módon fogják tudni orvosolni. 
 
Abonyi Géza: Mivel ezzel kapcsolatban hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte, aki 
az önálló indítványban szereplő határozati javaslatokat elfogadja, 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 
91/2012. (03.29.)  
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy 

vizsgálja ki annak okát, hogy a 2010. június 21-én történ esőzések okozta károk 
helyreállítására benyújtott vis maior pályázat miért nem terjedt ki két jelentősen 
rongálódott magán ingatlan (Bertlan és Oláh családok) helyreállítási igényére. A 
vizsgálat terjedjen ki arra is, hogy történt-e mulasztás, ha igen ki a felelős. A 
hivatal teljes körű helyzetelemzést követően terjesszen alternatívákat a 
Képviselő-testület elé a két családot veszélyeztető patakmeder rendezésére és a 
11-es út alatti áteresz problémájának megoldására. 

2.) A további nagyvizek levonulásából keletkező károk elkerülése érdekében, az 
Apátkúti-patak belterületi szakaszára vonatkozóan, a meder vízszállítási 
képességének felülvizsgálata és a keresztező hidak vízátvezető képességének 
ellenőrzése szükséges. A komplex mederrendezésre vonatkozóan tervet kell 
készíteni és a tervben szereplő vízi munkák elvégzésére vízjogi létesítési engedélyt 
kell kérni. 

 
Határidő: 1. pont esetében: 2012. április 30. 
  2. pont esetében: 2012. november 30. 
Felelős: polgármester 
 

11. npr: Egyebek 
 
Schulek utca 
 
Bártfai István: Schulek utca vízelvezetésével kapcsolatban javasolja, hogy első lépés az 
legyen, hogy a Csuka patakot tisztítsák ki azon a szakaszon, hogy a majdani vízelvezetést 
meg lehessen oldani a patak felé, de ehhez az eredeti mélységet vissza kell állítani.  
 
Sport pálya parkoló 
 
Bártfai István: Rég óta ígéretet kapott már arra, hogy a sport pálya parkolót befejezi az 
önkormányzat. Valamivel le kell burkolni, mert az a finom homok, amit most leraktak nagyon 
porzik. Jó volna, ha a játszótér kialakításához el tudna jönni a bobcat, az nagyon jó volna, 
mert most már meg van az ütéstompító is, sikerült földet hordatni oda, ezt el kellene dolgozni. 
 
Bálint Zsolt: A nagyobb cégek tartozásáról kér tájékoztatást. Szeretné tudni, hogy hogy 
állnak azok a cégek, akik decemberben részletfizetést kaptak.  
Mi a helyezet a Patak Fogadó telek csere ügyében? 
 
Abonyi Géza: Egyenlőre a Pilisi Parkerdő válaszára várunk. 
 
Bálint Zsolt: A háziorvosi telekkel mi a helyzet? 
 
Abonyi Géza: A telek meg van osztva, így eladható. 
 
Bálint Zsolt: A városi rendezvények költségéről tájékoztatást kér a jegyző úrtól. 
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Kérdezi, hogy miért nem lett a doktornőnek további számla kiállítva a rendelő rezsi 
költségeiről? Miért csak a 2010. november, december lett kiállítva, és a többi még miért nem? 
 
Tóth János: Mint ismeretes a kiállított számláknak áfa vonzata van és minden esetben úgy 
járnak el, hogy amíg az előző számlák nincsenek kiegyenlítve, addig a következő számlákat 
nem állítják ki.  
 
Bálint Zsolt: Szeretné, ha jegyző felszólítaná a doktornőt arra, hogy egy héttel előre jelezze, 
ha nem tart rendelést, mert múlt hét szombaton, amikor egyébként munkanap volt, többen 
jelezték, hogy jöttek volna a rendelőbe, az zárva volt és semmilyen tájékoztatás nem volt 
kitéve. 
 
Tóth János: Figyelmeztetést intézhet a doktornő felé a szerződés betartását kérve, de egy 
héttel előtte nem biztos, hogy tudja valaki, ha nem lesz bent, viszont ha mégis hirtelen el kell 
halasztania, akkor az jogos, hogy legalább írja ki. 
 
Mikesy Tamás: Petőcz László a GO-BOX-ot visszaszolgáltatta-e? 
 
Abonyi Géza: Ezzel kapcsolatban jegyző úr írt neki egy levelet, de választ még kaptunk. 
Egyébként meg az önkormányzat nem tudja bizonyítni, hogy ez nála van. 
Mikesy Tamás: Ennek tükrében kér egy teljes busz leltárt.  
 

- Zeller Tibor és Kiss Károly képviselők távoztak az ülésteremből, így a Képviselő-
testület 4  fővel (7 főből) van jelen, határozatképes -  

 
Bártfai István: Kérte, hogy hozzon arról határozatot a testület, hogy a háziorvossal a 
szerződése most már maradjon így, ez a testület már ne hozzon döntést új szerződésről vele 
kapcsolatban, hogy a következő testületnek legyen módja a visegrádi egészségügyi ellátás 
helyzetét átvizsgálni és komplexen kezelni. 
 
Abonyi Géza: Mivel ez egy képviselői javaslat volt, kérte, aki támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
92/2012. (03.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Bártfai István 
képviselő azon javaslatát, mely szerint a jelenlegi Képviselő-testület már ne vegye 
napirendre a háziorvossal kötendő új szerződést. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, szeretné, ha a testület döntene arról, hogy a polgármester ne 
dönthessen egy személyben az 500 ezer forint alatti kifizetésekről sem a választásokig. Kéri, 
hogy most szavazzon róla a testület.  
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Abonyi Géza: Ami a költségvetésben címzetten benne van, arra ez nem vonatkozik? 
 
Mikesy Tamás: Ami címzetten van benne, arra nem, de a tartalékalapban van, arra igen. 
 
Bártfai István: Azzal szeretné ezt a javaslatot kiegészíteni, hogy semmilyen 100 ezer forint 
feletti szerződéskötés ne történjen, amíg a testület elé nem kerül a szerződés. 
 
Tóth János: Jelezte, hogy mivel az 500 ezer forintig történő kifizetésről rendelet rendelkezik, 
ezért ez rendelet módosításnak minősül. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy teljes mértékben elfogadja a képviselő urak javaslatát, de azt 
ne várják el tőle, hogy ezt meg is szavazza. Kérte, aki Bálint Zsolt és Bártfai István 
képviselők javaslatát támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
93/2012. (03.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el Bálint Zsolt és 
Bártfai István képviselők költségvetési rendelet módosításra vonatkozó azon javaslatát, 
mely szerint az időközi választás időpontjáig függesszék fel az 500 ezer forint alatti 
összegek fölött történő polgármester általi egyszemélyi döntést, valamint 100 ezer forint 
feletti kötelezettségvállalás esetén a szerződés tervezetet minden esetben testület elé kell 
terjeszteni annak aláírása előtt. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: A munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza          Tóth János 
polgármester          mb. jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Szám:   10/2012. 
Határozatok száma:  95-100/2012. (04.04.) 
Rendelet száma:   - 
     
   
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. április 4-én megtartott rendkívüli nyílt  üléséről  

 
 
 
 
 

1. Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
2. Óvoda beruházás kivitelezésére közbeszerzés kiírása 
3. OTP hitelmódosítás 
4. Talajvíz megfigyelő kút létesítésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás 

 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én 17 órakor 
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 

Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Abonyi Géza polgármester 
Bálint Zsolt 

   Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 

   Zeller Tibor 
 
 
Távol maradt képviselő: 
 
   dr Balázs Mária 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   Tóth János mb. jegyző 

 
 

Jegyzőkönyvvezető: 
 
   Miklós Melinda 
 

Meghívott: 
 

Tegzes Dániel 
Ádámné Egri Judit Vanin Kft. 
Veszelka Tamás Vanin Kft. 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  Ismertette a napirendet, mivel azzal 
kapcsolatban módosító javaslat nem érkezett, kérte, aki a napirendi javaslatot elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr Balázs Mária és Zeller Tibor nem volt  jelen) a következő határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
95/2012. (04.04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

1. npr: Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Felkérte a jegyzőt, ismertesse a napirendet. 
 
Tóth János: Korábban is szerepelt napirend tervezetként a közbeszerzési szabályzat, Idő 
közben minden érintett megfogalmazhatta észrevételét, kérését, így sikerült a törvényi 
előírásoknak megfelelően előkészíteni a szabályzatot. Az anyagban vastagon szedett részek a 
közbeszerzési tanácsadók és más javaslattevők javaslatai alapján kerültek bele az anyagba.  
 
Mikesy Tamás: Tehát akkor Tegzes Dániel által visszajelzett helyesbítések át lettek vezetve 
a szövegben? 
 
Tóth János: Igen. 
 
Tegzes Dániel: A bíráló bizottságba még egy műszaki szakértő is szükséges lenne, tehát 
például az óvodánál Lévai Lászlót javasolná. 
 
Tóth János: A konkrét esetben el tudja fogadni Lévai urat, viszont általánosságban úgy volna 
célszerű megfogalmazni, hogy a mindenkori projektműszaki lebonyolításával megbízott 
személy. Tehát az óvodánál most a Lévai úr. 
 
Abonyi Géza: Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a közbeszerzési 
szabályzatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Balázs Mária és Zeller Tibor nem volt  jelen) a 
következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

96/2012. (04.04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Visegrád 
Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
 

2. npr: Óvoda beruházás kivitelezésére közbeszerzés kiírása 
Előterjesztő: Abonyi Géza 

 
Tegzes Dániel: Lényeges dolog az, hogy a VÁTI engedélyt adott a kivitelezés határidejének 
meghosszabbítására. A terveket megpróbálták úgy átdolgozni, hogy jelentős 
költségcsökkenést értek el, így remélhetőleg megfelelő ajánlatok tudnak majd beérkezni. A 
közbeszerzés egy meghívásos eljárásban zajlik, emiatt csak kis- és közép vállalkozások 
lehetnek meghívandók. A felhívás közzététele után beérkező ajánlatokat kiértékelik, ezután 
jön egy tárgyalás, ahol sikerül a rendelkezésre álló keretbe szorítani az ajánlat adó 
vállalkozókat.  
 
Kiss Károly: Lehet tudni, hogy kik azok a cégek akiket meg szeretnének hívni? 
 
Tegzes Dániel: Igen, a Pronitect Kft, a Calysto Kft., valamint az Épkomplex Kft. Nekik 
vannak referenciáik a közeli településeken végzett beruházásokról. 
 

- Zeller Tibor képviselő megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület 6 fővel (7 
főből) van jelen, határozatképes – 

 
Ádámné Egri Judit: Felhívta a figyelmet a közbeszerzés szabályainak néhány jelentős 
változására, a korábbi törvényi előírásokhoz képest. 
 
Mikesy Tamás: Reméli, hogy a kiírásnak megfelelően lebonyolódik az eljárás és eredményes 
is lesz. A szerződéssel kapcsolatban az volna a kérés, hogy amikor a szerződés aláírásra kerül, 
akkor a Dr. Kiss György ügyvéd úr ellenjegyzését látni szeretné rajta, hogy az mindenben 
megfelel Visegrád Város érdekeinek. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki az óvoda beruházás 
közbeszerzésére kiírandó közbeszerzési felhívást elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Balázs nem volt  jelen) a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
97/2012. (04.04.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy az „Óvodafejlesztés 
Visegrád Városában” ( KMOP-4.6.1/B-09-2010-0020) tárgyú projekt keretében 
megvalósuló Fellegvár Óvoda bővítésére, felújítására a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) 
pontja szerinti közbeszerzési eljárást ír ki.  
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a mellékletben szereplő ajánlattételi felhívást az 
abban szereplő tartalommal elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tegzes Dániel: A meghívandó cégek listáját szükséges még elfogadni. 
 
Bálint Zsolt: Jó lenne, ha valamit tudni lehetne róluk, referenciát, mi egyebet. 
 
Abonyi Géza: Igen, ez jogos kérés, amennyiben lehet, kérünk információt róluk a 
későbbiekben. Kéri, aki a meghívandó cégek listáját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Balázs nem volt  jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
98/2012. (04.04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy az „Óvodafejlesztés 
Visegrád Városában” ( KMOP-4.6.1/B-09-2010-0020) tárgyú projekt keretében 
megvalósuló Fellegvár Óvoda bővítésére, felújítására kiírt közbeszerzési eljárásra az 
alábbi tervező cégek kerülnek meghívásra: 
Pronitect Kft. 
2000 Szentendre, Bartók Béla u. 13. 
Jakab Péter ügyvezető 
jakab.peter@enternet.hu 
20/9445-341 
 
Calysto Kft. 
1132 Budapest, Kádár u. 9-11. 
Radácsi József üv. 
radacsi@enternet.hu 
20/5555-878 
 
ÉPKOMPLEX Kft. 
2100 Gödöllő, Rét u. 37. 
tel/fax.: 28/420-995 
kapcsolattartó: Molnár József üv. 
Tel.: 20/958-6697 
epkomplex@epkomplex.hu 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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3. npr: OTP hitelmódosítás 
Előterjesztő: Abonyi Géza 

 
Abonyi Géza: Tájékoztatta a testületet arról hogy az OTP nem szándékozik elállni attól a 
feltételtől, hogy a hitel önrészén felüli 54 millió forintról mondjon le a testület, cserébe 
módosításra kerül a hitel törlesztés dátuma, illetve a rendelkezésre tartás ideje. Amennyiben 
így nem tudja elfogadni a testület, akkor a módosítás nem fog élni. 
 
Bálint Zsolt: A testület 2011. november 24-én döntött erről a módosítási kérelemről, ha akkor 
ez benyújtásra kerül, akkor nem biztos, hogy le kellett volna mondani erről az 54 millió 
forintról. Február 20-án kapott az önkormányzat választ, ehhez képest 1,5 hónapot kellett 
várni, hogy a testület ezt megkapja.  
 
Tóth János: Valóban november 24-én hozta meg döntését a testület, ekkor informálisan 
telefonon az OTP azt kérte, hogy várjon az önkormányzat a kérelem benyújtásával, mert a 
Kormány álláspontja miatt az OTP is leállított minden hitellel kapcsolatos döntést. Így ha 
akkor benyújtottuk volna, akkor biztosan elutasították volna a kérelmet. Február 20-án 
érkezett meg a válasz, ekkor az önkormányzat ugyan azt az aggályát mondta el, hogy 
tulajdonképpen ez egy ultimátum, de az OTP próbált kitérni a válasz elől. Kicsit később tértek 
vissza rá, amikor is végleg választ adtak, hogy ezen nem kívánnak módosítani, ekkor került ez 
be a testület elé márciusban. A legutóbbi ülésen pedig ismét kérte a testület polgármester 
úrtól, hogy még egyszer kérdezze meg, ez a levél megérkezett és ugyan azt tartalmazza, mint 
az előző. 
 
Bálint Zsolt: Úgy gondolja, hogy a testületet tájékoztatni kellett volna már november után, 
hogy mi az OTP álláspontja. 
A módosítás szerint a futamidő 7 évre csökkenne, így a kamat is több lesz. 
 
Tóth János: Igen, ez így van. 
 
Bálint Zsolt: A beruházás bele fog férni ebbe a másfél évbe? 
 
Tóth János: Mivel nem műszaki ember nem tudja ezt megmondani, de ha ezt sem próbálja 
meg az önkormányzat, akkor marad minden a régiben, de akkor év végére biztosan nem lesz 
városközpont. Azzal egyetért, hogy mielőtt az első kapavágás megtörténne, addig meg kell 
tudni azt, hogy a hitel rendelkezésre áll-e addig, míg a beruházás befejeződik.  
 
Mikesy Tamás: A hitel rendelkezésre állása mit takar?  
 
Tóth János: A felhasználható időszak végét jelenti, tehát addig használható fel a hitelkeret. 
Utána már nincs kifizetés.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint 2013. október 20-ig nem lehet lebonyolítani az egész 
beruházást. Vagyis, ha most ezt elfogadják, akkor újabb módosítást kell majd kérni még az 
idén. Így véleménye szerint ez a kérdés tárgytalan. 
 
Kiss Károly: Egy szakemberrel konzultált, aki szerint az engedélyezést 3 hónap alatt le lehet 
bonyolítani, tehát nem ez a gond, hanem az, hogy az uniós felzárkóztatás is csak 2014-ig tart 
és utána a pályázati pénz is visszakerül az EU-hoz. Tehát ez az egész beruházás időben kerül 
abba a helyzetbe, hogy már nem lesz értelme belekezdeni. 
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Zeller Tibor: Így, hogy még sehol nincs semmi, természetes, hogy az OTP nem akar 
hosszabbítani. Ha majd már folyamatában lesz a beruházás, akkor majd meghosszabbítja.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint már most ki lehet mondani, hogy ez a városközpont 
beruházás elúszott. 
 
Kiss Károly: Ezzel nem ért egyet, úgy érzi, hogy ebben a kérdésben már régen lehetett volna 
dönteni, csak a testület 3 tagja folyamatosan hátráltatja. Úgy látja, ha a május 6-án felálló 
testület egyöntetűen akarja a városközpontot, akkor még mindig meg lehetne valósítani. 
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy a kampányt nem kellene most ide keverni, egyébként is 4 
képviselő a többség, és az több mint 3. Véleménye szerint a testület nem kapott olyan 
anyagot, amely alapján dönteni lehetett volna.  
 
Mikesy Tamás: Ő személy szerint 2011. júliusáig támogatta a városközpont megvalósítását, 
akkor bizonytalanodott el, amikor látta, hogy nem jutnak egyről a kettőre.  
 
Zeller Tibor: Úgy gondolja, hogy a most felmerült áttervezéssel, amennyiben azt felvállalják, 
akkor 3-4 hónapos csúszás lesz, de ennek ellenére nem lehetetlen és esetleg kisülhet belőle 
még egy jobb épület is, ami többeknek tetszik. Előre kellene nézni, nincs értelme egymásra 
mutogatni. Legalább az első lépést meg kellene tenni afelé, hogy ez a projekt tovább tudjon 
mozdulni. 
 
Abonyi Géza: Az eredeti napirendtől kicsit eltért a testület, ami az volt, hogy az OTP hitel 
módosítást el tudja-e fogadni a testület. 
 
Mikesy Tamás: Ha hagyják az eredeti szerződést és csak később fordulnak az OTP-hez 
érheti-e az önkormányzatot kár? 
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy az önkormányzat egy kicsit komolytalanná válik, hiszen 
mi kértük.  
 
Zeller Tibor: A hitel rendelkezésre tartásának meghosszabbítása semmibe nem kerül, és 
senkinek nem tesznek vele rosszat.  
 
Bártfai István: Javasolja, hogy erről most ne döntsenek, hiszen már így is hónapok teltek el 
az első döntéstől. 
 
Abonyi Géza: A fel nem használt összegről úgyis le kell mondania az önkormányzatnak, az 
OTP csupán annyit kér, hogy ne kelljen neki rendelkezésre tartania egy olyan keretet, ami úgy 
sem használható föl, hiszen a támogatási szerződés szerint nem kell ennyi önrész. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint az megteheti az önkormányzat, hogy 150 millió helyett 
200 milliót tesz bele az épületbe, ha mondjuk szebb nyílászárókat akar, ugyanis a túlépítés 
megengedett, ezért volt 200 milliós a hitelkeret. Válaszadási határidő nincs az OTP levelében. 
 
Abonyi Géza: Úgy érzi, hogy erre az egy év kihúzásra a következő testületnek is szüksége 
lesz, hogy a beruházás megvalósulhasson. A vitát lezárta, kérte, aki az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Balázs Mária nem volt  jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
99/2012. (04.04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. okt. 21-én ÖB-
8400-2010-0740 számon megkötött és ÖB-8400-2010-0740/1 számon módosított 
200.000.000,- Ft-os célhitel hitelösszegéből 54.071.539,- Ft felhasználásáról nem mond  le 
így nem kéri a 145.928.461,- Ft-os hitel rendelkezésre tartási határidejének 2013. 10. 19-re 
történő módosítását. 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá a törlesztési ütemezés 
2013. 10. 20-tól 2020. 10. 20-ig terjedő időszakra történő módosításához. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

4. npr: Talajvíz megfigyelő kút létesítésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás 
Előterjesztő: Abonyi Géza 
 
Abonyi Géza: A témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Balázs nem volt  jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
100/2012. (04.04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelem alapján hozzájárul, a 
Visegrád 85/1 hrsz. ingatlanon lévő F3 j. furat talajvíz megfigyelő kúttá alakítás vízjogi 
létesítési engedélyéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásához. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
Abonyi Géza: Több napirend nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza         Tóth János 
polgármester         mb. jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Szám:   11/2012. 
Határozatok száma:  101-111/2012. (04.19.) 
Rendelet száma:   6/2012. (IV.19.) 
     
   
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. április 19-én megtartott rendkívüli nyílt  üléséről  

 
 
 
 
1. Tájékoztató a 2012. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészítéséről 
2. Máthé Gábor tájékoztatása a városközpont projekt aktualitásairól, valamint a Visegrád 
Helytörténeti múzeum építési engedélyezési eljárásának- parkoló helyek kialakításával 
kapcsolatos kérelme 
3. Schulek utca fejlesztése 
4. Tölgyfa utca vízelvezetése 
5. Szentendrei Rendőrkapitány kinevezésének jóváhagyása 
6. Hulladékszállítás 
7. Iskolabusz működtetéséhez 3. sofőr felvétele, valamint tájékoztató az iskolabusz 
leltárkészletéről 
8. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, valamint az önkormányzati 
szakfeladatrend meghatározása 
9. Helyi adórendelet módosítása 
10. Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről (kintlévőségekről) 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én 17 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 

Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Abonyi Géza polgármester 
Bálint Zsolt 

   Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 

   Zeller Tibor 
 
 
Távol maradt képviselő: 
 
   dr Balázs Mária 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   Tóth János mb. jegyző 

 
 

Jegyzőkönyvvezető: 
 
   Gábris Gabriella 
 

Meghívott: 
 

Cseke László Pro Visegrád Kft. ügyvezetője 
Máthé Gábor 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Elmondta, a napirendi javaslathoz képest 
nincs módosító indítvány, de akinek van, kéri, tegye meg. 
 
Mikesy Tamás: Kérte, hogy a 11. napirendi pont nem csak a kintlévőségekről szóljon, hanem 
az önkormányzat konkrét, valós pénzügyi helyzetéről. Javasolta, hogy a beszámolókat is 
vegyék napirendre még ebben a ciklusban, hiszen nem ért egyet azzal a polgármesteri 
érveléssel, amit levélben kaptak a képviselők, miszerint ez a testület nem kompetens ezen 
beszámolók megtárgyalására. 
 
Tóth János: A levélben az szerepelt, hogy az újabb feladatok meghatározása nem ennek a 
testületnek a kompetenciája, önmagában a beszámoló meghallgatása lehet ennek a testületnek 
is a kompetenciája. 
 
Mikesy Tamás: Ebben igaza van jegyző úrnak, de a munkatervben, amire Önök hivatkoznak, 
a beszámoló megtartása szerepel és nem a feladat meghatározás. Tehát az az ügyrendi 
javaslata, hogy még ebben a ciklusban tűzze napirendre a Képviselő-testület a munkatervben 
szereplő beszámolók meghallgatását. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki támogatja Mikesy Tamás indítványát, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr. Balázs Mária képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
101/2012. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Mikesy Tamás 
képviselő azon javaslatát, mely szerint még ebben a ciklusban tűzze napirendre a 
Képviselő-testület a munkatervben szereplő beszámolók meghallgatását. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr. Balázs Mária képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
102/2012. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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1. npr: Tájékoztató a 2012. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészítéséről 
Előterjesztő: Abonyi Géza 
Meghívott: Cseke László 

 
Abonyi Géza: A Képviselő-testület az elmúlt ülésen elfogadta az írásos beszámolót, de akkor 
Cseke László nem tudott jelen lenni, most viszont itt van, kéri, hogy néhány szóval egészítse 
ki beszámolóját, illetve adjon tájékoztatást az idei rendezvény előkészítéséről. 
 
Cseke László: Elmondta, hogy a tavalyi játékok látogatottságát sajnos negatívan befolyásolta 
a 35 fokos kánikula, így kevesebben ültek be a lovagi torna pályára megnézni az előadásokat, 
ugyanakkor a rendezvényen összességében nem csökkent a látogatottság. Ebből kiindulva 
néhány nagyon fontos intézkedést szeretnének 2012-ben megvalósítani, az első és 
legfontosabb egy cselekvési terv, melynek az a lényege, hogy néhány olyan feltételnek kell 
teljesülnie már a szervezés legelején is, amelyik közül, ha egyik is nem valósul meg, akkor 
nem biztos, hogy van értelme folytatni a munkát. Ennek a tervnek az első 3 lépése megtörtént, 
melynek része például, hogy a rendezvényen tevékenykedőktől kérte a társadalmi munkában 
való részvételt, valamit hogy a külföldi fellépők szállását kedvezményesen kapják mega helyi 
szállásadóktól. A következő lépésben ismételten csökkentették a fellépők számát, illetve 3 
kategóriába sorolták őket, ami azt jelenti, hogy lesz olyan csoport, akiknek semmit nem 
tudnak biztosítani, a második, akiknek alapanyagot tudnak adni az ellátáshoz és a harmadik 
csoport, akik tulajdonképpen a lovagi torna műsorban vesznek részt, ők ellátását kapnak. 
Törekednek arra, hogy a költség takarékosság ellenére nem legyen színvonalbeli különbség. A 
műsor rendben is lesz változás a tervek szerint. Az elkövetkezendő 2-3 esztendő még egy 
állandó küzdelmet jelent a rendezvény fenntartása szempontjából. Próbálkoznak pályázatokon 
támogatást nyerni, de a rezsi költségek mindig drágábbak lesznek. 
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság megtárgyalta az anyagot. A Bizottság teljes 
mértékben támogatja a Kft. törekvéseit és kéri a testületet, hogy mindenben támogassa a 
rendezvényt. 
 
Bálint Zsolt: Hirdetések hogy állnak? 
 
Cseke László: Túl vannak az utazás kiállításon, elmondható, hogy az emberek ismerik a 
rendezvényt, érdeklődnek utána. Van még néhány olyan rendezvény, amelyen tudják majd 
reklámozni a játékokat és a reklám kampány készen áll.  
Tájékoztatta a testületet, hogy Tisza Zoltán, helyi lakos, lovak tartásával foglalkozik és 
szeretne a közparkban póni lovagoltatást csinálni hétvégeken. Ez abban erősítené a 
rendezvényt, hogy a helyi lovas kultúra megmaradjon és színfoltja lehetne annak a térnek, 
kérné a testületet, hogy támogassa őt ebben a kezdeményezésében. Kezdeti időszakban még 
beruházást is kell eszközölnie, ezért méltányos hozzáállást kér, aztán ősszel vissza lehetne 
térni arra, hogy a bevétel függvényében mennyi bérleti díjat tudna fizetni. 
 
Bálint Zsolt: Támogatni tudja a kezdeményezést, ha annyiban segít, hogy ott a területet azért 
rendbe teszi és esetleg két új padot kitesz oda. De inkább munkával segítsen, pénzbeli 
hozzájárulást nem kell adnia. 
 
Tisza Zoltán: Elmondta, hogy ő is arra gondolt, hogy a park rendben tartásában tudna 
segítséget nyújtani, rendszeres fűnyírással. 
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Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy a testület egyöntetűen tudja támogatni ezt a 
kezdeményezést.  
 
Bártfai István: Javasolta, hogy legyen erről konkrét határozat is a részletekkel. 
 
Abonyi Géza: A jövő héten lesz testületi ülés, akkor ide kerülhet a testület elé határozati 
javaslat formájában is.  
 

2. npr: Máthé Gábor tájékoztatása a városközpont projekt aktualitásairól, valamint a 
Visegrád Helytörténeti múzeum építési engedélyezési eljárásának- parkoló helyek 
kialakításával kapcsolatos kérelme 

Előterjesztő: Abonyi Géza 
 
Máthé Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy elkészült az a műszaki elvárás dokumentáció, 
ami kiviteli terv szinten összefoglalja, hogy egy jelenleg Visegrádon milyen paramétereket és 
funkciókat tartalmazó épületet kellene ahhoz építeni, hogy megfeleljen az elvárásoknak és 
fenntartható legyen hosszú távon. Ezen kívül elkészült az a funkció séma, amely az épületen 
belül jelenleg megvalósítható funkciókat elhelyezte. Közben az is kiderült, hogy a tervezők 
nem hajlandóak a terveket átdolgozni, így azzal a határozati javaslattal állt elő, ami most 
szerepel a testület előtt, de ez már február végén a bizottság előtt volt. ebben a pillanatban 
ennél többet nem tud tenni, szívesen közreműködik továbbra is e témában, amennyiben ezt 
igényli az önkormányzat. 
 
Zeller Tibor: A Bizottság márciusban tárgyalta ezt a javaslatot. Akkor megegyeztek, hogy 
azzal egyetértenek, hogy legyen alternatíva a döntésben, majd az elkövetkezendő testületnek. 
Véleménye szerint a 80.000 Ft+ Áfa költséget még ez a testület is fel tudja vállalni, a 
következő testület pedig el tudja dönteni, hogy merre megy tovább. 
 
Mikesy Tamás: a Határozati javaslat első bekezdése azt mondja ki, hogy újra kell gondolni 
az újratervezést, de nem tér ki arra, hogy erre mennyi idő áll rendelkezésre. Az újratervezési 
programot mikor kell összeállítani? A pályázati dokumentáció összeállításának költsége 
bruttó 100. 000,- Ft, vagy 80.000,- Ft+Áfa összeggel kellene, hogy szerepeljen a határozati 
javaslatban. Összességében úgy gondolja, hogy Máthé Gábor által végzett munka nagyon jól 
rávilágít arra, hogy ahogyan másfél év alatt nem tudták letenni a pénzügyi ütemezést, a 
kivitelezési ütemezést, úgy most egy hónap alatt nem tudják elérni azt, hogy megmondják 
mennyi idő van a program megalkotására. Az is furcsa dolog, hogy az elmúlt héten Máthé 
Gábor szerződése felmondásra került, holott annak elfogadásakor és a költségvetés 
tárgyalásakor is úgy tudták, hogy ez egy fix időre szóló szerződés, közben kiderült, hogy ez 
mégsem az volt, hanem határozatlan idejű volt és most ez nem lejárt, hanem felbontásra 
került. Számára ez merőben új információ. Miért nem tudott erről a testület és miért lett 
felmondva? 
 
Abonyi Géza: eredetileg valóban csak 4 hónapról beszéltek, mint teljesítési lehetőségről, 
ennek a szerződésnek kapcsán, de a szerződés teljes mértékben azt az álláspontját tükrözi a 
Képviselő-testületnek, hogy akkor ér véget Máthé Gábor munkája, amikor a kivitelezési 
szerződést megköti az önkormányzat. Akkor úgy tervezték, hogy ez 4 hónap alatt 
megtörténik, de sajnos ez még most kilátásban sincs, és úgy gondolja, hogy nem kellene a 
város pénzét szórni olyan dolgokra most már március után csak azért, hogy ez a szerződés be 
legyen tartva. Közös megegyezéssel történt a szerződés szüneteltetése, azzal, hogy a 
következő testület újra életbe tudja léptetni.  



 6 

Bálint Zsolt: Máthé Gábortól kérdezi, hogy mint építész véleménye szerint az eredeti tervek 
alapján, kivitelezhető a munka? 
 
Máthé Gábor: Ebben a pillanatban nem ez a releváns kérdés, hanem, hogy egyáltalán 
elkészülhetne-e azok a tervek, ami alapján a kivitelezés elindulhat. Jelenleg a tervek nem az 
önkormányzat tulajdonában vannak, így nem nyúlhat hozzá, át nem terveztetheti, emiatt nem 
folytatódhat a tervezés. Ki is jelentették, hogy ezzel a testülettel nem hajlandóak tovább 
dolgozni, így úgy gondolja, hogy az ő munkája ezzel véget ért.  
 
Bártfai István: Az előterjesztésen február 20-i dátum szerepel, ehhez képest 2 hónap telet el, 
míg ide került a testület elé, ha valóban olyan fontos, hogy előrelépjenek a városközpont 
ügyében, akkor miért most kerül csak ide. 3-4 héttel ezelőtt valóban beszéltek az itt látható 
határozati javaslatról, ami egy kicsit át is alakult.  
 
Abonyi Géza: Az egész téma annak idején át lett adva Máthé Gábornak, ő vállalta, hogy 
tájékoztat mindig mindenről mindenkit, ezt ő tisztességgel meg is tette. Ennek ellenére nem 
gondolja, hogy ez ügyben a hivatal hátráltatta a munkát. Máthé Gábortól minden képviselő 
jogosult volt bármikor tájékozódni. A tervezők nyilatkoztak arról, hogy ők továbbra is készek 
véghezvinni az elképzeléseiket, a terveiket, május 6-a után, tehát véleménye szerint ez nem 
jelent teljes elzárkózást.  
 
Kiss Károly: Javasolja, hogy zárják le ezt a parttalan vitát, fogadják el az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, bízzanak meg valakit a pályázati dokumentáció elkészítésével.  
 
Bártfai István: A tervezők mennyiért lennének hajlandók áttervezni egyébként a terveket? 
 
Máthé Gábor: Erre nem tértek ki, hogy milyen feltételek mellett és mennyiért hajlandóak 
átdolgozni, csupán arra tértek ki, hogy a következő tervfázis kidolgozását azt nem ők készítik, 
és akkor viszont kezdetben több mint 6 millió, majd második körben 3,8 MFt-ot kérnek azért, 
hogy azt a jogot átengedik, hogy az általuk áttervezett tervet valaki részletesen kidolgozza. 
Tehát itt maradt abba és mivel ő úgy látta, hogy Visegrádnak erre plusz forrása nincs, azért 
egy olyan megoldás irányába mozdult el, ami egyrészt ezt a munkát a város tulajdonába tartja 
majd és nem utolsó sorban azon költségkeretben tartja, ami rendelkezésre áll a pályázatban a 
terv elkészítésére.  
 
Bártfai István: Úgy véli, hogy a pályázati dokumentációra ez a bruttó 100 ezer forint nem 
olyan nagy összeg, így javasolja, hogy fogadják el a határozati javaslatot, határidővel és a 
dokumentáció elkészítésével bízzanak meg valakit. Aztán a következő testület majd eldönti, 
hogy át karaja-e tervezni.  
 
Abonyi Géza: Milyen határidőt lehet itt maghatározni? 
 
Máthé Gábor: Úgy gondolja, hogy nagyságrendileg 20 napot lehetne meghatározni, tehát 
2012. május 10. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot a határidővel elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Balázs Mária képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

104/2012. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 

1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az alábbiakkal: 

• a városközpont pályázat (KMOP 2009-5.2.1/B-09-1f-20101-0011) keretében 
megvalósítandó beruházás terveit a megváltozott körülmények miatt újra kell 
gondolni; 

• az új tervezési programot úgy kell összeállítani, hogy az a pályázatban vállalt 
kötelezettségeknek megfeleljen, de rugalmasan igazodjon a megváltozott 
feltételekhez; 

• a tervezési terület elsődlegesen: az egészségház és tervezett városháza telke, valamint 
az újonnan kialakított közterületek területe. Az ezekhez kapcsolódó többi terület 
másodlagos tervezési területnek tekintendő a Rév utca – Fő utca – Mozi köz – 11-es 
főút által határolt tömb egészét érintően; 

• egy a tervpályázatok kiírásában tapasztalt építészt meg kell bízni a tervpályázati 
dokumentáció összeállításával, annak a Képviselő-testületi döntésre való 
előkészítésével; 

• a pályázati dokumentáció összeállításának költsége nem haladhatja meg a 100 000,- 
Ft-ot. 

2. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. május 10. 

 
Máthé Gábor Visegrád Helytörténeti Múzeum építési engedélyezési eljárásának- parkoló helyek 
kialakításával kapcsolatos kérelme 
 
 
Máthé Gábor: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Zách Klára utcában tulajdonosa 
egy ingatlannak, ahol helytörténeti múzeum kialakítását tervezi. A jelenleg hatályos építési 
jogszabályok szerint ehhez az épülethez összesen 12 db parkoló helyet kellene biztosítani, 
azonban az épület kialakításából adódóan lehetetlen ennyi parkoló helyet ott biztosítani, 
csupán csak 1 helyre van lehetőség. Ellenben az önkormányzat rendelete a parkolásról 
lehetővé teszi, hogy 500 méteren belül a helyi rendelet alapján, testületi jóváhagyással ezt 
önkormányzati területen is biztosítani lehet. Kéri a testületet, hogy hagyja jóvá, hogy 
önkormányzati területen 500 méteren belül kijelöljék ezeket a parkoló helyeket.  
 
Bártfai István: Mi ilyenkor a gyakorlat, illetve a szabály? 
 
Tóth János: Itt tulajdonképpen nem konkrétan 12 db parkolóhely kijelöléséről van szó, 
hanem arról, hogy a testület az ingatlan 500 méteres körzetében a parkolás lehetőségét 
biztosítja. A kereskedelmi szolgáltató célú közterület esetén amennyiben ebből úgymond 
bevételt termel a közterület használója, bérlője, nyílván a testület üzleti alapon adja bérbe. Ez 
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pedig egy olyan tevékenység, ami kifejezetten a település érdekében kulturális, 
hagyományőrző dolog és nem egy kifejezetten üzleti célú vállalkozás. Tehát erről a 
testületnek kell döntenie. 
 
Mikesy Tamás: Alapvetően támogatja ezt a dolgot, de nem látja, hogy hol lesz ez a 11 
parkoló, van-e megváltása vagy sem? Nem ártana kidolgozni ezt a dolgot és úgy gondolja, ha 
nem olyan sürgős, akkor halasszák el a döntést. 
 
Tóth János: A jogszabály szerint közgyűjteményi intézmény esetén 12 db parkolóhely 
meglétét biztosítani kell. Az önkormányzat ettől abban az esetben tekinthet el, amennyiben 
500 méteren belül kívánja és tudja biztosítani ennek meglétét. Úgy gondolja, hogy 500 
méteren belül itt-ott van olyan parkolóhely, ami nincs senkinek a tulajdonában és kizárólagos 
használatában sem. Az ingyenesség pedig azért megfontolandó, mert helytörténeti 
gyűjteményről van szó. 
 
Abonyi Géza: Így igaz, bőven, van.  
 
Zeller Tibor: Ez tulajdonképpen egy közfunkciót szolgáló épület lenne. Úgy gondolja, hogy 
a hozzájárulással támogatja ennek a létrejöttét az önkormányzat. Nincs nevesítve az a parkoló 
hely, hogy hol legyen, tehát ennek gyakorlati jelentősége nincs. 
 
Máthé Gábor: Úgy gondolja, hogy annyiban lehet módosítani a határozati javaslaton, hogy 
amennyiben ez a funkció létrejön, akkor eltekint a testület a megváltástól. 
 
Mikesy Tamás: Legyen megfogalmazva az is, hogy mennyibe kerülne ez, de ettől a testület 
eltekint, mert közfunkciót tölt be a hely. 
 
Abonyi Géza: úgy megfelelne a megfogalmazás, hogy amennyiben megvalósul a funkció, 
akkor nem kell parkolóhely megváltást fizetni. Ha megváltozik a funkció, akkor rögtön életbe 
lép a megváltás. Mivel egyéb javaslat nem volt, kérte, aki az elhangzott módosításokkal a 
határozatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Balázs Mária képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
105/2012. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Máthé Gábor 
és Spáth Diána (2025 Visegrád, Rév u. 1.) építtetők részére, hogy a Visegrád 365 hrsz-
ú, természetben 2025 Visegrád, Zách K. u. 2. szám alatt kialakítandó Visegrád 
Helytörténeti Múzeum építése során kötelezően létesítendő, de telken belül ki nem 
alakítható 11 db pakolóhely biztosítására, az OTÉK 42. §. (11) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően. 
Amennyiben a fenti ingatlanon a helytörténeti gyűjtemény funkció valósul meg, 
abban az esetben a Képviselő-testület eltekint a parkoló hely megváltástól, viszont ha 
a funkció nem jön létre, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott 
parkoló hely megváltást köteles az ingatlan tulajdonosa megtéríteni. 
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Felkéri a polgármestert a hozzájárulás aláírására és annak kiadására. 
 

Határidő: ülést követően 
Felelős: polgármester 

 
3. npr: Schulek utca fejlesztése 

Előterjesztő: Abonyi Géza 
 
Abonyi Géza: Több év után most lehetőség van a Schulek utca egy részének szilárd 
burkolattal való ellátására. Az előterjesztés arról szól, hogy a testület a tartalékalapból 
elkülönít egy összeget ennek megvalósítása érdekében. Az utcának menet közben lejárt az 
érvényes útépítési engedélye, tehát ezt az engedélyt újra be kell adni.  
 
Bártfai István: Amennyiben ez a folyamat elindul, akkor az utca teljes szakaszára kellene 
gondolni, aztán majd meglátják, mennyit tudnak ebből anyagilag megvalósítani, de a terveket 
mindenképpen az egészre kellene beadni. Nagy hangsúlyt kellene fektetni a vízelvezetésre. 
Ha a VKG végzi majd a munkát, akkor ők is adjanak egy hozzávetőleges költség kalkulációt. 
Azt is el kellene dönteni, hogy milyen burkolata legyen, ha az aszfalt olcsóbb, akkor azzal, de 
ha a viacolor kő az olcsóbb, akkor viszont azzal. 
 
Abonyi Géza: A terv az egész szakaszra készülne és kerülne engedélyeztetésre, annak pedig 
utánanéztek, hogy a viacolor az olcsóbb. A vízelvezetés pedig megoldható a Royal szálloda 
vízelvezető rendszerében, a másik része pedig a Csuka pataknál, de ez még a tervezés kérdése 
is lesz.  
 
Mikesy Tamás: Alapvetően támogatandó a gondolat. Ellenben nem látja a költségvetésben, 
hogy a tükör kiszedése, az azzal kapcsolatos földmunka mibe fog kerülni. Továbbá nincs 
benne saját rezsi költség sem, abban az esetben, ha a VKG lesz a kivitelező. Jó lett volna, ha 
mellette látják az aszfaltos költségvetést is, ezt azért még meg kellene vizsgálni, hogy a 
viacolor valóban olcsóbb-e.  Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, de nem szabad 
elkapkodni, meg kell lennie az engedélynek, addig nem kezdhető meg a munka és a 
költségvetésnek tartalmaznia kellene, hogy különböző kivitelezési variációk esetén mennyibe 
kerülne a munka. 
 
Abonyi Géza: Azt kérte, hogy indítsák el a folyamatot, és azt az összeget, ami ehhez kell 
biztosítsák a költségvetésben. Természetesen engedély nélkül nem kíván belekezdeni a 
kivitelezésbe.  
 
Kenéz Attila: A Schulek utca tervei 2005-ben készültek és három év után minden ilyen tervet 
műszakilag felül kell vizsgálni. A hatóság munkatársával egyeztetve kiderül, hogy mivel lejárt 
tervekről van szó, ezért ezeket hosszabbítani nem lehet, ezért új eljárást kell kezdeményezni a 
felülvizsgált tervekkel. Vállalja, hogy a terv felülvizsgálatot elvégzi társadalmi munkában. A 
hatósági díjakat viszont be kell fizetni, a vízjogi engedély 100.000,- forint körül lesz, a 
útépítési pedig kb. 40.000,-. A költségvetésben csak anyag árak szerepelnek, ami az út 
kiépítéséhez szükséges egy 200 méteres szakaszra, nincs benne gépi munka, rezsi költség 
sem. Azért térkő, mert a VKG csak azt tudja kivitelezni, vagy betonozni tud, ugyan az aszfalt 
anyagában olcsóbb, de fajlagosan drágább, mivel a beépítése speciális munkát igényel.  
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Bálint Zsolt: Úgy gondolja, hogy akkor rendes költségvetés kellene, amibe minden benne 
van, ezen kívül legyenek meg az engedélyek előbb, így fölösleges most ezt megszavazni, mert 
május elejéig úgysem lesznek meg az engedélyek.  
 
Mikesy Tamás: Ahhoz, hogy a folyamat elinduljon, ahhoz nem kell ma pénzt megszavazni. 
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, az, hogy ezt az összeget a testület nem kívánja megszavazni, az 
egyrészt egy üzenet, másrészt az egész eddigi tevékenység jellemzője is.  
 
Bártfai István: Amennyiben polgármester úr úgy gondolja, hogy 4 millió megszavazásával 
ez komolyabb, akkor akár meg is tudja szavazni, de véleménye szerint az sokkal komolyabb 
szándékot jelez, ha az elejétől elkezdik az engedélyeztetését ennek a dolognak. 
 
Kiss Károly: A határozati javaslatot az alábbiak szerint javasolja módosítani:  

1. Visegrád Város Képviselő-testülete támogatja a Schulek utca építési beruházását. 
2. A Képviselő-testület 4.000.000 Ft-ot elkülönít a tartalékalap terhére. 
3. A tényleges költségvetést, - beleértve az önkormányzat saját maga által végzett 

kiadásait - elkészíti.  
 
Bálint Zsolt: Egyetért a Kiss Károly képviselő úr javaslatával, de a 2. pontját kivenné. 
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy akár elfogadható lenne ez a javaslat is, de amíg 
nincsenek meg az engedélyek egy kapavágást sem lehet csinálni. 
 
Abonyi Géza: Talán ez utóbbi javaslatokból kikerekedhet egy határozat, hiszen nagyjából 
mindenki egyetért ért ezzel. Ő úgy gondolja, hogy jelzés értéke lenne, ha ehhez egy összeget 
is hozzárendelnének. Egyetért azzal, hogy készüljön egy részletes költségvetés és közben 
kezdjék el az engedélyeztetési eljárást.  
 
Bálint Zsolt: Az mindenképpen legyen benne, hogy semmilyen munka nem végezhető addig, 
míg nincs meg az engedély. 
 
Abonyi Géza: A vitát lezárta, megkérte Kiss Károly képviselőt, hogy ismételje meg 
határozati javaslatát, melyek feltesz szavazásra. 
 
Kiss Károly: Ismertette a javaslatot. 
 
Bálint Zsolt: kérte kiegészíteni azzal, hogy semmilyen munka nem végezhető addig, míg 
nincs meg az engedély. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki az elhangzott javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr. Balázs Mária képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
106/2012. (04.19.) 
HATÁROZATA 
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1. Visegrád Város Képviselő-testülete támogatja a Schulek utca útépítési 
beruházását. 

2. A Képviselő-testület a beruházásra és engedélyeztetésre 4.000.000 Ft-ot elkülönít 
el a tartalékalap terhére. 

3. Részletes költségvetés dolgoz ki arra az esetre, ha vállalkozóval kiviteleztet, illetve 
ha saját kivitelezésben oldja meg az építést. Továbbá két anyaggal (viacolor és 
aszfalt) történő kivitelezésre is készít költségvetést. 

4. Amíg az engedélyek nem állnak rendelkezésre, addig a kivitelezési munka nem 
kezdhető el. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
- Kiss Károly képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 5 fővel (7főből) van 
jelen, határozatképes – 
 
4. npr.: Tölgyfa utca vízelevezetése 

Előterjesztő: Abonyi Géza 
 
Kenéz Attila: Több lakossági bejelentés érkezett, hogy a Tölgyfa utca csapadékvíz elvezetése 
nem megfelelő, nagy esőzésekkor nagy vízbetörések vannak, főként az alsó szakaszon. 
Készült egy részletes geodéziai felmérés, ami nagyon hasznos volt, mert így egy olyan 
koncepciót sikerült készíteni, ami alapján a műszaki megoldások pontosan látszanak. Így látni 
lehet, hogy milyen műszaki megoldást, milyen ütemezéssel és milyen költség kerettel lehet 
megoldani. A legfontosabb a Tölgyfa utca alsó szakaszának rendbetétele ilyen szempontból. 
 
Bártfai István: Ez az 1.200.000,- Ft az anyag költség? 
 
Kenéz Attila: Ez csak az árok áteresz beépítése a Tölgyfa utca alsó szakaszán. 
 
Bártfai István: Tehát ezen felül lenne még a VKG munkája. 
 
Kenéz Attila: Igen. 
 
Bártfai István: Kéri, hogy erre is tervezzenek be bruttó 2 millió forintot. 
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy ennek nem lehet akadálya. 
 
Bálint Zsolt: Mennyibe fognak kerülni a tervek? 
 
Kenéz Attila: A Berkenye utcára 100. 000,- Ft, a Tölgyfa utcára 300.000,- Ft. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint a Berkenye utca esetében fontos lenne, hogy 
önkormányzati tulajdonba kerülhessen egy esetleges csere útján a Parkerdővel, hogy a 
későbbiek folyamán annak kivitelezésére pályázni lehessen. 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy ezekre a tervekre, az anyagra és a kivitelezésre nem lesz 
elég 2 millió, így ő 3 milliót javasol erre elkülöníteni. Javaslatot tett a határozat szövegére, 
mely véleménye szerint meg kellene, hogy egyezzen a Schulek utca esetében hozott 
határozattal, csak itt az összeg 3 millió forint. 
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Abonyi Géza: Mivel úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben konszenzus mutatkozik, ezért 
kérte, aki egyetért Mikesy Tamás képviselő által ismertetett javaslattal, ezt jelezze! 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Balázs Mária és Kiss Károly képviselők nem voltak jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
107/2012. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Képviselő-testülete egyetért a Tölgyfa utca – Berkenye utca ütemezett 
kiépítésének megtervezésével.  
2. A Képviselő-testület a beruházásra és engedélyeztetésre 4.000.000 Ft-ot elkülönít el a 
tartalékalap terhére. 
3. Részletes költségvetés dolgoz ki arra az esetre, ha vállalkozóval kiviteleztet, illetve ha 
saját kivitelezésben oldja meg az építést. Továbbá két anyaggal (viacolor és aszfalt) 
történő kivitelezésre is készít költségvetést. 
4. Amíg az engedélyek nem állnak rendelkezésre, addig a kivitelezési munka nem 
kezdhető el. 
   

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
5. npr: Szentendrei Rendőrkapitány kinevezésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Abonyi Géza  
 
Abonyi Géza: A szentendrei rendőrkapitány személyében változás állt be, a parancsnok úr 
kinevezéséhez a testület jóváhagyása is szükséges.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Balázs Mária és Kiss Károly képviselők nem voltak jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
108/2012. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Kovács 
László (Karcag, 1974. 08. 06. an.: Bányai Erzsébet) rendőr alezredes úr kinevezetését a 
Szentendrei Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjeként.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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6. npr: Hulladékszállítás 
Előterjesztő: Abonyi Géza  
 
Abonyi Géza: Az elmúlt időszakban több megkeresés is érkezett elsősorban a szolgáltató 
részéről, több tárgyalást is lefolytattak, a jelenlegi helyzetről jegyző urat kéri meg, hogy 
számoljon be a testültnek. 
 
Tóth János: A hulladékgazdálkodási törvény tavaly decemberi módosítása befagyasztotta a 
díjemelést, ezért a KVG Zrt. élt a díjkompenzáció lehetőségével, azonban egy önkormányzat 
sem volt abban a helyzetben, hogy ezt vállalni tudta volna. Ezután a KVG április elején 
kezdeményezte a közös megegyezéssel történő szerződésbontást, melyet az önkormányzatok 
nem tudták elfogadni, és közölték, hogy a 6 hónapos felmondási idővel élni kívánnak, illetve 
azt is kérték, hogy ennyiben módjában áll, akkor év végéig szolgáltasson. Várhatóan ez év 
nyarán újabb változás következik be a hulladékgazdálkodás törvényben. Végül is a KVB 
felmondta a szerződést, így a 6 hónapos felmondási idő elkezdődött. Ezzel egyidejűleg az 
önkormányzati vezetők úgy döntöttek, hogy a szemétszállítási feladatok ellátására 
közbeszerzési eljárást kezdeményezve a közbeszerzés lebonyolítására keresnek megfelelő 
céget. Idő közben újabb törvényi szabályozás lépett életbe, mely azt mondja ki, hogy április 
15-től 650 Ft+Áfa/120 l-es hulladékgyűjtő összegig fel lehet emelni a díjat. A következő 
ülésig igyekszik tisztázni azt, hogy ehhez a felső határhoz a díjak, illetve a díjkompenzáció 
hogyan módosul.  
 

- Kiss Károly képviselő megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület 6 fővel (7 
főből) van jelen, határozatképes – 

 
Mikesy Tamás: Ez a költségvetésnek egy több mint 10 milliós nagyságrendjét érintő, 
valamint a lakosság egy alapvető szolgáltatását érintő kérdés, ezért furcsának tartja, hogy 
miért nem tájékoztatta a polgármester úr erről a testületet már korábban. Ezért kérdezi a 
polgármester urat, hogy biztosítottnak látja-e április 15. után is minden tekintetben a 
szemétszállítást Visegrádon? A másfél hónapja tartó helyzetről, illetve tárgyalásokról miért 
nem kapott tájékoztatást a testület? Kezdeményezett-e egyeztetést vagy felvett-e kapcsolatot 
azóta a polgármester úr szemétszállító cégekkel a probléma későbbi kezelése érdekében, 
hiszen a 6  napos felmondási idő lejártával mindenképpen szükséges lesz szerződést kötni 
valakivel. 
 
Abonyi Géza: A szemétszállítást biztosítottnak látja április 15. után is, ezért személyes 
felelősséget vállal. A második kérdésre válaszolva elmondta, hogy úgy gondolta, hogy azokon 
a tárgyalásokon, melyeket a szemétszállítást végző céggel folytattak egymásnak ellentmondó 
információk hangzottak el és nem volt egyértelmű döntés, melyről tájékoztatnia kellett volna 
a testületet, vagy akár a lakosságot. A harmadik kérdésre válaszolva elmondta, hogy a térség 
polgármesterei tartottak egy megbeszélést, ahol abban maradtak, hogy közösen fognak 
fellépni ebben a témában. Maga a KVG Zrt. hozott egy másik céget, aki vállalta a folyamatos 
szemétszállítást, arra az esetre, ha az egész szerződés megszűnik, illetve zen kívül még a 
Fővárosi Közterület Fenntartó is felajánlotta azt a lehetőséget, hogy amennyiben a települések 
úgy döntenek, akkor felvállalja a szemétszállítást.  
 
Bártfai István: Ez mindenképpen közbeszerzés köteles? 
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Abonyi Géza: Igen. 
 
Kiss Károly: Tehát a KVG Zrt-nek még 6 hónapig el kellene látnia a feladatot, az már más 
kérdés, hogy ő kiadta ezt egy másik cégnek. A kistérség próbálja közösen rendezni ezt a 
kérdést. Úgy gondolja, hogy most még nagy félelmük nem kell, hogy legyen, 6 hónapig még 
biztosított a szállítás, közben a törvényi szabályozás is változni fog.  
 
Mikesy Tamás: Mi történik akkor, ha az alvállalkozó nem hajlandó tovább csinálni a munkát, 
vele nincs szerződése az önkormányzatnak. Ezért kérdezte, hogy tud-e garanciát adni a 
polgármester úr, hogy októberig nem lesz fennakadás a szemétszállításban. Következő 
kérdése, hogy mi a helyzet a KVG Zrt. által kért díjemeléssel? 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a kérdést, és 10%-os 
emelést tartana elfogadhatónak.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint a polgármester úrnak meg kellene kezdeni a puhatolózó 
lépéseket megtenni, mert ha netalántán az a vonal nem jön össze, amit Leányfalu 
kezdeményez, akkor mit fognak csinálni? 
 
Tóth János: Jelenleg a KVG Zrt. alvállalkozó bevonásával végzi a feladatot. Visegrádnak 
nem az alvállalkozó a szerződő partnere, hanem a KVG.  Amennyiben ők a felmondási idő 
lejárta előtt - havaria helyzetre hivatkozással - lemondanak a szerződésről, akkor az 
alvállalkozó kivonul, mert neki nincs szerződéses kötelezettsége, de a polgármester úr azt is 
mondta, hogy az önkormányzatok tárgyaltak és bejelentkezett a Fővárosi Közterület Fenntartó 
és azt mondta, hogy bármelyik pillanatban át tudja venni a szolgáltatást az ismert árakon. A 
KVG tudja, hogy új hulladékgazdálkodási törvény van előkészületben, mely szerint 2013. 
január 1-től az állam fogja kijelölni, hogy mely területeken mely szolgáltatók fogják a 
feladatokat elvégezni. Ha a KVG 2012. december 31-ig vállalná a feladatellátást, akkor az 
önkormányzatoknak nem kellene közbeszerzést lefolytatni. De minden testület saját belátása 
szerint dönt, nincs kötelezve arra egyik önkormányzat sem, hogy együttesen kell a 
közbeszerzést lefolytatnia.  
 
Mikesy Tamás: Kéri, hogy a következő ülésre terjesszenek be egy olyan határozati 
javaslatot, amiből világosan kitűnik, hogy mi a jövőképe ebben a kérdésben a 
városvezetésnek, mert jelen pillanatban azt látja, hogy nagy kuszaság van, senki nem tudja, 
hogy mit kellene csinálni. Ebbe természetesen beleértendő a díjemelés kérdése is, nem csak a 
szerződés felmondással kapcsolatos anomáliák. 
 
Zeller Tibor: Javasolja, hogy a környező településekkel is egyeztessenek ebben a kérdésben. 
 
Abonyi Géza: A következő ülésre előterjeszti a 10%-os emelés lehetőségét, és addig a 
környező településekkel is megpróbál egyeztetni.  
 
7. npr: Iskolabusz működtetéséhez 3. sofőr felvétele, valamint tájékoztató az iskolabusz 
leltárkészletéről 
Előterjesztő: Kiss Károly alpolgármester 
 
Kiss Károly: Az előterjesztett anyagban tájékoztatásként szerepel egy leltár.  
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Bártfai István: Ki kell jelölni valakit a jövőben, aki felelőse lesz a busz tartozékainak, illetve, 
aki felelős azok meglétéért. 
 
Mikesy Tamás: A leltárral kapcsolatban elmondta, hogy nem érti, hogy korábban miért nem 
kapták meg a leltárokat, holott azt többször kérték és a jelenlegi tájékoztatóból kiderül, hogy 
meg is voltak már akkor is.  
 
Kiss Károly: A leltárok vonatkozásában bármikor mindenkinek a rendelkezésére áll és az 
autóbuszban is meg lehet nézni ezeket a dolgokat.  
Az előterjesztés további része a harmadik buszvezető alkalmazására vonatkozik. Az óradíj 
tekintetében úgy gondolja, hogy ugyan azt kell alkalmazni, mint a jelenlegi két sofőr esetén. 
Még azon lehet elgondolkodni, hogy rendelkezésre állási díjat kapjon-e? 
 
Mikesy Tamás: Az óradíj véleménye szerint teljesen egyértelmű, akkor kap fizetést, amikor 
dolgozik. Véleménye szerint a rendelkezésre tartási díjat nem tartja indokoltnak. A hirdetés 
vonatkozásában pedig javasolja, hogy elsősorban Pilismaróton kellene meghirdetni. Javasolta, 
hogy a „beugró” szót vegyék ki a hirdetésből, valamint az állandó alkalmazás helyett tartós 
alkalmazást kellene írni.  
 
Bártfai István: El tudja fogadni a plusz 10.000 Ft-os rendelkezésre állási díjat, viszont akkor 
a szerződésbe bele kell foglalni, hogy 24 órán belül valóban rendelkezésre kell, hogy álljon. 
 
Abonyi Géza: Elfogadta a módosító javaslatokat. Mivel ezzel kapcsolatban további kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte, aki elfogadja a hirdetés szövegét, valamint 
annak megjelentetését, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Balázs Mária nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
109/2012. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városi iskolabusz 
zavartalan működése céljából alkalmi autóbuszvezetői státuszt hirdet meg az alábbi 
hirdetés alapján: 
 

HIRDETÉS 
 
Visegrád Város Önkormányzata az iskolabusz zavartalan üzemeltetése céljából alkalmi, 
autóbuszvezetői státuszt hirdet meg – tartós alkalmazásra. 
 
Olyan buszvezetők jelentkezését várjuk, akik akár hétköznapokon, akár hétvégén, vagy 
ünnepnapokon is tudják vállalni, hogy esetenként a különjárati személyszállításban 
részt vegyenek –  közösen megállapított fizetésért,  a Munka Törvénykönyvének 
megfelelően. 
 
A jelentkezésnél előnynek számít, ha a jelentkező az új előírásoknak megfelelő GKI 
személyszállítói autóbuszvezetői igazolvánnyal rendelkezik. Továbbá, ha az új 
előírásoknak megfelelő igazolvánnyal nem rendelkezik, akkor vállalja, hogy  az Európai 
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Parlament és Tanács 2003/59/EK idevonatkozó  rendeletnek, valamint  a 179/2011. (IX.2.) 
magyar Kormányrendeletnek és a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet együttes határozatának 
megfelelően elvégzi az új GKI igazolvány megszerzését. (Tanfolyamot végez és  
eredményesen levizsgázik.)   
 
Ez a vizsga a 2008. szeptember 9-e előtt megszerzett „D”, „D1”, továbbá „D1+E” és „D+E” 
kategóriájú vezetői igazolvánnyal rendelkező autóbuszvezetőknek kötelező. 
 
A buszvezető és az önkormányzat kölcsönös feladatait, illetve kötelezettségeit és felelősségeit 
írásban, szerződésben rögzítjük. 
 
Jelentkezni lehet személyesen a Polgármesteri Hivatalban  -  a polgármesternél. 
(Előzetes, további információ a 06 26/398 255 –  illetve a 06 206 398 090 - es 
telefonszámokon kapható.) 
 

Felelős:  polgármester,  illetve alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
8. npr: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, valamint az 
önkormányzati szakfeladatrend meghatározása 
Előterjesztő: Tóth János mb. jegyző 
 
Tóth János: Az Államháztartási törvény módosítása és az önkormányzatok költségvetésének 
szétválásával meg kell határozni a hivatal alapító okiratát, melyben korábban minden  
önkormányzati feladata szerepelt. Ezután már csak a közigazgatási feladatok szerepelhetnek 
itt és az önkormányzati feladatokat ezután az SZMSZ függeléke fogja tartalmazni.  
 
Mikesy Tamás: Jelezte, hogy a bankszámla szerződések aláírása miatt az összes intézmény 
alapító okiratát módosítani szükséges majd. 
 
Tóth János: Igen, ez előkészítés alatt van. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a hivatal alapító okiratának 
módosítását elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Balázs Mária nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
110/2012. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását és ezzel együtt egységes szerkezetben az Alapító Okiratot 
elfogadja.  

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Alapító Okirat kiadására és a Kincstár 
részére megküldésre. 

 
Határidő: 2012. április 27. 
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Felelős:  polgármester 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki az önkormányzat szakfeladat rendjét elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Balázs Mária nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
111/2012. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat „Szakfeladat 
rendjét” elfogadja és felkéri a jegyzőt az SZMSZ módosításának előkészítésére, 
melyben a szakfeladat rend a függelékben szerepel.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: 2012. május 27. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
- Bártfai István és Zeller Tibor képviselők távoztak az ülésteremből, így a Képviselő-testület 4 
fővel (7 főből)  van jelen, határozatképes –  
 
9. npr: Helyi adórendelet módosítása 
Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester 
 
Tóth János: A helyi adórendelet módosítása az adó beszedés, végrehajtás kérdését igyekszik 
orvosolni, mivel azt korábban az adó törvényre hivatkozással tette meg a hivatal, holott azt 
célszerű a helyi rendeletben szabályozni.  
 
Mikesy Tamás: Mi tette ezt most szükségessé? 
 
Tóth János: Korábban is tárgyalt már erről a testület, ezért úgy gondolja, hogy lehet ezt még 
húzni-halasztani, de mivel erre már volt egyfajta igény a testület részéről is, ezért került most 
előterjesztésre. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a rendelet módosítását elfogadja, 
ezt jelezze! Felhívta a figyelmet, hogy rendeletmódosításról lévén szó annak elfogadásához 
minősített többségre van szükség.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 6/2012 (04.19.) rendeletét a „helyi adókról” 
szóló 22/2005 (XII.16.) számú rendelet módosításáról. (A rendeletet lásd mellékletben!) 
 
10. npr: Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről (kintlévőségekről) 
Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester 
 
Abonyi Géza: Az önkormányzat tartozása a mai napon 4. 133.116,- Ft, ebből lejárt 
esedékességű 1.307.736,- Ft. Szállítói követelések: 11.010.105,- Ft. A számlán felhasználható 
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összeg: 6.061.108,- Ft. Az adó számlákon rendelkezésre áll: 233.513,- Ft. A pénztárban 
jelenleg : 397.944,- Ft van.  
 
Bálint Zsolt: A bérhitel hogy áll? 
 
Abonyi Géza: A bank olyan formában módosította bérhitel lehetőségét, hogy csak a 
normatíva térítés összegével azonos hitelt biztosít. Jelenleg a 10 milliós bérhitelnek a 40%-a 
van visszatöltve. 
 
Bálint Zsolt: A másik hitel, az 50 milliós? 
 
Abonyi Géza: Ha a felhasználható 6. 061. 108,- Ft-ot levonják belőle, akkor kb. 44 millión 
áll. 
 
Mikesy Tamás: Tulajdonképpen ezekből a számokból az látszik, hogy ha levonunk mindent, 
akkor kb. 1,5 MFt marad. Szeptemberig a nagy adó bevételig milyen nagyobb bevételekre 
számít az önkormányzat? 
 
Abonyi Géza: Egy pontos cash-flow tervet a pénzügyi vezető le fog tenni, általánosságban 
komolyabb bevétel az idegenforgalmi adó, ez 5-6 milliót jelent. Májusban lesz iparűzési adó. 
Folyamatos bevétel még a 4-8 millió közötti normatíva bevétel.  
 
- Kiss Károly képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 3 fővel (7 főből)  
van jelen, határozatképtelenné vált –  
 
Abonyi Géza: Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 3 fővel van már csak jelen, így 
határozatképtelen, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf.  
 
 
 

Abonyi Géza         Tóth János 
polgármester         mb. jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Szám:   12/2012. 
Határozatok száma:  112-121/2012. (04.25.) 
Rendelet száma:   - 
     
   
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. április 25-én megtartott nyílt üléséről  

 
 
 
 
1. ifj. Tisza Zoltán kérelme póni lovagoltatásra 
2. Hulladékszállítás 
3. Duna-menti árvízvédelmi beruházás tájékoztatás és nyilvánossági feladatokat ellátó 
vállalkozó beszerzése 
4. Visegrádi Sportegyesület kérelme önrész kifizetésére 
5. VIFA részletfizetési kérelme 
6. Jelzálogjogtörlés a Visegrád, 64/1 –től a 64/12-ig terjedő hrsz-ú ingatlanok 
vonatkozásában 
7. OTP 50 millió forintos folyószámlahitel és a 10 millió forintos bérhitel rendelkezésre 
tartási idejének módosítása 
8. 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása, beszámoló elfogadása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én 17 
órakor 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: 
 
   Tóth János mb. jegyző 

 
 

Jegyzőkönyvvezető: 
 
   Miklós Melinda 
 

Meghívott: 
 

Ifj. Tisza Zoltán  
Zeller Márton VSE elnöke 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirendhez nem volt kiegészíteni valója, 
kérte, a képviselőket, akinek van a napirenddel kapcsolatban kérdése, hozzászólása, javaslata, 
ezt jelezze! 
 
Bártfai István: Kéri, hogy a zárszámadást vegyék le napirendről, mivel nem volt túl sok idő 
arra, hogy átnézze és ez annál sokkal lényegesebb kérdés, hogy ne tudjon érdemben 
hozzászólni. 
 
Abonyi Géza: A zárszámadás a tavalyi tényszámok összessége és az idei költségvetésnél 
azokból indultak ki, amikor a képviselők azt már részletesen meg is tárgyalták. Mivel ez egy 
módosító javaslat volt, kérte, aki támogatja, hogy a zárszámadást vegyék le napirendről, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
112/2012 (04.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el Bártfai István 
képviselő azon javaslatát, mely szerint a 2011. évi zárszámadási rendeletet vegyék le 
napirendről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki az ülés napirendjét elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
113/2012 (04.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. npr: ifj. Tisza Zoltán kérelme póni lovagoltatásra 
Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester 

 
Abonyi Géza: Az elmúlt testületi ülésen első körben tárgyalta a testület, Tisza Zoltán 
kiegészítette a kérelmét, pontosan körülhatárolta a területet, ahol a tevékenységet folytatni 
kívánja. A park karbantartását padok kitételét, cseréjét vállalja. 
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Bártfai István: A park területének 50%-át vállalja fűnyírásban, ez viszont furcsán fog 
kinézni, ha időnként a fele le lesz vágva a másik fele viszont nem, mert a VKG dolgozói 
mondjuk nem értek még oda. 
 
Ifj. Tisza Zoltán: Elmondta, hogy vállalja azt, hogy összehangolja a fűnyírást a VKG 
dolgozóival, illetve elfogadja azt, hogy a platán sortól a parkoló felé eső részét levágja ő és a 
platán sor marad a VKG-ra, így nem annyira feltűnő a két terület különválása. 
 
Kiss Károly: A kis palotajátékok idején szükséges egyeztetni Rajnák úrral, valamint egyéb 
más rendezvények esetén a rendezőkkel, valamint az önkormányzattal. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki elfogadja a kérelmet, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
114/2012 (04.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Tisza Zoltánnak a 
KRESZ park melletti parkban, a nyilvános illemhely és szennyvízátemelő között, 110 m² 
területen a póni lovagoltatást. A lovagoltatás időtartama 2012. május 1-től 2012. október 
15-ig terjed, hétvégenként, alkalomszerűen. A terület tisztántartásáról, illetve 
gondozásáról (fűnyírás, gereblyézés) a kérelmező köteles gondoskodni. A vállalkozó 
vállalja továbbá pihenő padok festését, javítását, esetleges cseréjét. A Kispalotajátékok 
idején köteles a rendezvény szervezőjével külön egyeztetni az üzemeltetés feltételiről.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az engedély kiadására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. npr: Hulladékszállítás 
Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester 

 
Tóth János: Mint ahogyan az előző ülésen is már szóba került, két dologról kellene most 
dönteni. Az egyik a hulladékszállítási díj elfogadása, illetve a dunakanyari települések által 
szervezett új szolgáltató közbeszereztetéséhez történő csatlakozásról. 
 
Abonyi Géza: A bizottsági javaslat tükrében plusz 10%-os emelésről volt szó.  
 
Tóth János: Elmondta, hogy tudomása szerint a KVG Tahitótfaluban 17%-os díjemelést 
szeretett volna, ott az önkormányzat 14%-os emelést tart elfogadhatónak, tudomása szerint 
Kisoroszi is ilyen ajánlatot fog tenni. 
 
Bálint Zsolt: A többi települést is meg kellett volna kérdezni. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint nincs előkészítve a napirend, hiányolja az írásos anyagot. 
Azért lett a múlt heti ülésen elnapolva, hogy jobban elő legyen készítve ez az ügy, de ott 
tartanak, ahol egy hete. 



 5 

 
Bártfai István: El tudja fogadni a 10%-os emelést, de emellett nézzenek körül a piacon, hogy 
melyik cég mennyiért vállalná, előkészítve ezzel a közbeszerzést.  
 
Bálint Zsolt: Mennyi pontosan az az összeg, amit most el kellene fogadni? 
 
Abonyi Géza: A tavalyi évben nagyságrendileg 12 millió forint volt a szemétszállítást, tehát 
ezt kell 1,1-el megszorozni.  
 
Bálint Zsolt: A közbeszerzés lebonyolításának költsége, a 650.000 Ft az településenként 
ennyi, vagy ez az összes településre vonatkozik? 
 
Tóth János: Ez a teljes összeg az összes településnek.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint a közbeszerzéssel még nem kellene annyira sietni, most 
döntsenek az emelésről. Azt viszont pontosan meg kell határozni majd a szerződésben, hogy 
hány hónapra szól az emelés és utána az önkormányzatnak is összegszerűsíteni kell ezt a 
10%-ot. 
 
Bálint Zsolt: Legyen most megajánlva a 10%, ők visszaválaszolnak, hogy elfogadják-e vagy 
sem, a szerződést pedig majd az új testület fogja már jóváhagyni. 
 
Abonyi Géza: Mivel több javaslat nem volt, kérte a jegyzőt, hogy fogalmazza meg a 
határozati javaslat szövegét. 
 
Tóth János: Tehát a határozati javaslat a következő: „Visegrád Város Képviselő-testülete az 
előző évi hulladékszállítási díj 10%-os emelését tartja elfogadhatónak, mellyel kapcsolatban 
ajánlatott tesz a jelenlegi szolgáltatónak. Egyúttal felkéri őket, hogy vizsgálják meg annak 
lehetőségét, hogy 2012. december 31-ig a közszolgáltatást biztosítják a város részére.” 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 
ellenszavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
115/2012 (04.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az előző évi hulladékszállítási díj 10%-os emelését 
tartja elfogadhatónak, mellyel kapcsolatban ajánlatott tesz a jelenlegi szolgáltatónak 
(KVG Zrt.). Egyúttal felkéri őket, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy 2012. 
december 31-ig a közszolgáltatást biztosítják a város részére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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3. npr: Duna-menti árvízvédelmi beruházás tájékoztatás és nyilvánossági feladatokat 
ellátó vállalkozó beszerzése 
Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester 
 
Abonyi Géza: Ismertette az előterjesztést, illetve a meghívandó cégek listáját. Mivel ezzel 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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 
116/2012 (04.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Duna menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon” c. pályázat megvalósításához a tájékoztatás és 
nyilvánossági feladatokat ellátó szervezet beszerzésére vonatkozó ajánlatkérési felhívások 
kiküldését az előterjesztésben szereplő cégek részére. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
4. npr: Visegrádi Sportegyesület kérelme önrész kifizetésére 

Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester 
 
Abonyi Géza: A 2012. évi költségvetésben döntött a testület egy külön támogatásról a VSE 
részére, melyre vonatkozóan az volt a feltétel, hogy a pályázat megnyerésekor kerülhet 
kifizetésre. A Sport Egyesület elnyerte a pályázatot, így kérik az összeg átutalását.  
 
Zeller Márton a VSE elnöke képviselői kérésre ismertette a pályázatot, annak pénzügyi 
vonatkozásait. 
 
Mikesy Tamás: Miután az összes pályázati pénznek az ¼-ét az önkormányzat állja, akkor 
szeretné kérni, hogy az elköltésről a számlákat az önkormányzat is kapja meg. 
 
Zeller Márton: Természetesen. 
 
Bártfai István: Ezt a kérést ő is tudja támogatni, ezért kéri, hogy ez szerepeljen a 
határozatban is. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal, mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, aki 
a határozati javaslatot a kiegészítéssel 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  
117/2012. (04.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrádi Sport Egyesület részére a 
2012. évi költségvetésben elkülönített támogatási összegből 990.000,- Ft kifizetését 
engedélyezi. A Visegrádi Sport Egyesület köteles az összköltségeiről számlákkal igazoltan 
elszámolni az Önkormányzat felé.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
5. npr: VIFA részletfizetési kérelme 

Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester 
 
Abonyi Géza: Ördög úrnak van egy olyan kérelme, hogy az önkormányzat támogassa őt 
abban, hogy a bank felé be tudja nyújtani az önkormányzattal kötendő megállapodását, mivel 
a bank is csak ilyen módon tudja biztosítani a hitelt felé. 
 
Bártfai István: El tudja fogadni, de azt javasolja, hogy amennyiben a dátumokat akár egy 
nappal is túllépi, akkor lépjen életbe a jegybanki alapkamat felszámolása. 
 
Bálint Zsolt: Ez már eleve a második lehetősége a VIFA-nak, akkor miért csak a törzstőkét 
kell neki kifizetni? A magán embereknek is be kell fizetni a tartozásaikat, kamatokkal együtt. 
Tehát ő javasolja, hogy emeljék meg a kamatokkal az összeget. 
 
Bártfai István: Egyetért Bálint Zsolt javaslatával, azzal a módosítással, hogy a futamidőt ki 
lehetne tolni a kamatokkal megemelt összegre.  
 
Abonyi Géza: A magán emberek vonatkozásában is tudnak pótlékot elengedni, ha szociálisan 
rászorul és kéri, vagy ha olyan helyzetbe kerül. Ekkor a jegyző mérlegelési jogkörében adhat 
is részletfizetést. 
 
Mikesy Tamás: Célszerű volna egy tárgyalási feltételt kialakítani egységesen és ugyanolyan 
elbírálásba kellene részesíteni minden céget és embert is természetesen. 
 
Kiss Károly: Már múlt alkalommal is kifejtette, hogy részletfizetés esetén nem tenne rá külön 
kamatot, csak ha átlépi a határidőt. Véleménye szerint nem lehet egységes feltételeket szabni, 
mert minden cég más problémában szenved és más a fizetőképessége. Javasolja, hogy 
fogadják el a részletfizetési megállapodást és a kamatokat kiterjesztett futamidővel határozzák 
meg.  
 
Bálint Zsolt: A VIFA már egyszer kapott lehetőséget a részletfizetésre és nem tartotta be. 
Nem érti, hogy miért van az, hogy még ezek után is ő mondja meg a feltételeket. Ezt az 
önkormányzatnak kellene, így ezt nem tudja elfogadni. 
 
Bártfai István: Javasolja, hogy a 2011. évi tartozására tegyenek kamatot, a 2012. évi 
tartozásra nem, ami kijön kamat összeg, azoknak a részleteire a futamidő legyen hosszabb. 
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Abonyi Géza: A vitát lezárt. Tehát a javaslat az, hogy a 2011. évi tartozás kamatait számolják 
hozzá a tartozáshoz és egyenlő arányban osszák el és ezt 2012. szeptember 30-a után 3 
hónapra elosztva fizesse ki. Kérte, aki ezt a javaslatot támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
118/2012. (04.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Visegrádi Faipari Kft. részére 2011. évi (2.527.970,- Ft) 
és 2012. I. félévi (1.552.130,- Ft) kötelezettségek pénzügyi teljesítésére 2012. 09.30-ig havi 
részletfizetési lehetőséget biztosít az alábbiak szerint: 
2012. 04.25-ig 340.100,- Ft 
2012. 05.25-ig 340.000,- Ft 
2012. 06.25-ig 340.000,- Ft 
2012. 07.25-ig 340.000,- Ft 
2012. 08.25-ig 340.000,- Ft 
2012. 09.17-ig 340.000,- Ft 
2012. 09.30-ig 2.040.000,- Ft 
 
Továbbá a 2011. évi tartozásának (2. 527.970,- Ft) kamatait további 3 havi részletben 2012. 
09.30-át követő hónapokban kell törlesztenie. 
Fenti tartalommal felek megállapodást kötnek. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2013. 05.04. 
Felelős: Abonyi Géza polgármester 

 
6. npr: Jelzálogjogtörlés a Visegrád, 64/1 –től a 64/12-ig terjedő hrsz-ú ingatlanok 
vonatkozásában 
Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester 
 
Zeller Tibor: A Sirály Étterem és Szálloda Kft. 2003-ban megvásárolta a volt ágasház 
területét. A szerződésben megállapításra került egy ár és azon felül egy összeg, amit a parkoló 
felújításra kell fordítania a cégnek egy bizonyos időn belül. Ez azért nem történhetett meg, 
mert az önkormányzat közben pályázott a parkoló felújításra, és az volt a kérése, hogy ne 
legyen felújítás, hanem azt az összeget inkább a parkoló megtervezés számlájára fizesse ki a 
cég és a maradék összeget pedig fizesse be az önkormányzatnak parkoló megváltás címén. Ez 
megtörtént, viszont az önkormányzat nem töröltette le a jelzálogot még az óta, ezt kéri most 
töröltetni.  
 
Tóth János: A szerződésben úgy szerepel, hogy Képviselő-testület határozat kell a törléshez.  
 
Abonyi Géza: Mivel hozzászólás nem volt, a vitát lezárta, kérte, aki a határozatot elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének  
119/2012. (04.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a visegrádi, 
belterület 64/1., 64/2., 64/3., 64/4., 64/5., 64/6., 64/7., 64/8., 64/9., 64/10., 64/11., 64/12., 
(összevonva 64/15) hrsz-on nyilvántartott ingatlanokra, 5.455.000,- azaz 
Ötmilliónégyszázötvenötezer forint biztosítására bejegyzett jelzálogjog törléséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat kiadására. 
 

Határidő: 2012. május 4. 
Felelős: Abonyi Géza polgármester 

 
7. npr: OTP 50 millió forintos folyószámlahitel és a 10 millió forintos bérhitel 
rendelkezésre tartási idejének módosítása 
Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy többszörösen visszatérő téma, most viszont annyi 
könnyebbséget adott a törvény, hogy nem kell havonta megújítani a rendelkezésre tartást, 
hanem most megújítják és év végéig érvényes lesz. A bér hitelre annyi a változás, hogy 
megszűnt a 10 milliós határ, helyette olyan rendelkezés van, hogy annyi bérhitel igényelhető 
havonta, mint amennyi a normatív támogatás.  
 
Bálint Zsolt: Mennyi a kamata ennek az 50 milliónak 7 hónapra? 
 
Tóth János: Ezt azért nem lehet kiszámolni, mert, amikor erre szükség lesz, és amíg 
ténylegesen „ketyeg” csak arra az időre számolnak kamatot. Tehát a rendelkezésre állás 
önmagában nem kamat.  
 
Kiss Károly: A 30 millió az év végére fog megmutatkozni a költségvetési tartalékban, így 
ezeket a hiteleket csak az őszi nagy adóbefizetések után lehet esetlegesen eltörölni, de ezt az 
akkori testület fogja eldönteni.  
 
Mikesy Tamás: Kétli, hogy néhány hónap múlta plusz 60 millió forintja lenne az 
önkormányzat, ahhoz, hogy ezekre a hitelekre ne legyen szükség.  
 
Abonyi Géza: A vitát lezárta. Két határozati javaslat van, kérte, aki az 50 milliós határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és1 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
120/2012. (04.25.) 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000.000,-Ft összegű 
folyószámlahitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött. 
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A hitel futamidejét 2012. május 31-től 2012. december 21-ig határozza meg. 
 
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési 
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel – különös tekintettel a 
helyi adóbevételekre, normatív és egyéb támogatásokra, átengedett adóbevételekre – 
figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat. 
 
3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, 
a 1219/12 és 1287/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanain a hitel 
és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az 
OTP Bank Nyrt. ÖB-8400-2011-0124/1 számú szerződésben foglalt 55.000.000,- Ft-os 
32701/3/2011.03.07 számon bejegyzett első helyi keretbiztosítéki jelzálogjog továbbra is 
fennálljon.  
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok forgalomképesek, felettük 
korlátlanul rendelkezik. 
 
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos 
költségeit a hitel teljes futamideje alatt – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 
megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja és az OTP Bank Nyrt. részére 
más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy 
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a 
Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, 
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.  
 
5. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan 
az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a 
hitelszerződést, valamint a kapcsolódó engedményezési szerződést az Önkormányzat 
képviseletében aláírja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a 10 milliós határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és1 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
121/2012. (04.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata maximum 12.000.000,- Ft összegű rulírozó 
munkabérhitel felvételéről döntött (havi igénybevétellel). 
 
A hitel futamidejét szerződéskötéstől 2012. december 21-ig határozza meg. 
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt beépíti a költségvetésbe és az OTP Bank Nyrt. 
részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi inztézménynél vagy a Magyar 
Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési 
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számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt 
jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 
 
Az Önkormányzat hozzájárul – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási 
jogszabályokat – a normatív hozzájárulás és egyéb támogatás, átengedett adóbevételek, 
a helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek (a továbbiakban 
Önkormányzati Bevételek) engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az 
Önkormányzati Bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a munkabér hitel törlesztésére 
fordítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az 
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a 
hitelszerződést, valamint a kapcsolódó engedményezési szerződést aláírja az 
Önkormányzat képviseletében. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
8. npr: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása, beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester 
 
Abonyi Géza: A zárszámadás elfogadásának határideje e hónap vége. A tavalyi költségvetés 
tényszámokon alapszik és ezek a számok alapul szolgáltak az ez évi költségvetés 
elkészítéséhez. A teljesítés az előirányzathoz képest szinte pontosan sikerült, ez úgy gondolja, 
hogy mindenképpen figyelemre méltó, tekintettel arra, hogy év közben a költségvetést is 
módosítani kellett.  
 
Mikesy Tamás: Ha ez az anyag a múlt héten már rendelkezésre állt, akkor a képviselők miért 
nem kapták ezt meg. Így nem volt elegendő idejük átnézni, mivel ezt csak 36 órával az ülés 
előtt kapták meg. Másik kérdése, hogy miért nincs itt a könyvvizsgáló, hogyan lehet így tőle 
kérdezni, ha nincs itt személyesen. 
 
Abonyi Géza: A múlt héten ez az anyag ebben a formában még nem állt rendelkezésre. 
 
Tóth János: A könyvvizsgálói véleményezés előtt nem tartotta célszerűnek kiküldeni az 
anyagot a testületnek, de hétfőtől már nem várhattak tovább a könyvvizsgálói vélemény 
megérkezésére, így ezért került kiküldésre hétfőn. 
 
Láng Anikó: A könyvvizsgáló nem tudott eljönni, véleményét e-mailben elküldte.  
 
Bártfai István: Már a napirend elfogadásakor kérte, hogy vegyék ezt le napirendről, számára 
is kevés volt arra másfél nap, hogy mélységeiben átlássa az anyagot. 
 
Kiss Károly: A könyvvizsgáló tehát valami hibát tartalmában, vagy van-e a véleményében 
arra utaló mondat, hogy ezt a testület elfogadhatja? 
 
Láng Anikó: A könyvvizsgáló a mai napon küldte meg véleményét, melynek összegző részét 
felolvasta a testület számára. Elmondta, hogy a beszámolóban szereplő számokat a Magyar 
Államkincstár már elfogadta, és ez, amit mi most a testületnek előterjesztésre került, ugyan 
azokat a számokat tartalmazza. 
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Bálint Zsolt: Úgy látja, hogy a követeléseink megnövekedtek 30 millióval, így hogy követeli 
meg az önkormányzat bárkitől is, hogy fizesse be az elmaradásait, ha közben ekkora 
kintlévőséget enged meg magának az önkormányzat. 
Tóth János: Úgy gondolja, hogy az elmúlt év végrehajtásai, akár a testület döntéseinek 
megfelelően is nem kerültek realizálásra. A hivatal feladata, hogy az adó kintlévőségeket 
behajtsa, az elmúlt testületi ülésen éppen ezért fogadtatta el az adó rendelet módosítását, hogy 
a végrehajtás szabályainak mindenben meg tudjanak felelni. Az elkövetkezendő időszakban 
erre nagyobb hangsúlyt fognak fektetni, de hozzátette a hivatal kizárólag az adó végrehajtása 
tekintetében dönthet. A bérleti díjak vagy más kintlévőségek behajtásáról a Képviselő-testület 
dönthet.  
 
Bálint Zsolt: Úgy gondolja, hogy ezt már korábban meg kellett volna tenni. Azt sem érti, 
hogy miért nem indított a hivatal felszámolást egy esetben sem, pedig vannak olyan cégek, 
akik ellen ezt már el lehetne indítani.  
 
Tóth János: Elmondta, hogy utasításként kiadta, hogy azok a cégek, akik 500.000 forintot 
meghaladó adótartozással rendelkeznek, azok esetében vizsgálják meg a felszámolás 
megindításának lehetőségét, de arra figyelemmel kell lenni, hogy a nem dolgozó, nem termelő 
cégnél nincs rosszabb. 
 
Bártfai István: Azért nem tudja elfogadni a beszámolót, mert a kiadásaink a tervezetthez 
képest növekedtek.  
 
Kiss Károly: Úgy gondolja, hogy a mérleg gyakorlatilag pozitív a teljesítést illetően a tavalyi 
évben. A kintlévőség ugyan növekedett és rosszabb lette a helyzet a bevételek terén is, mégis 
sikerült úgy alakítani, hogy valamivel több lett a bevétel, mint a kiadás. Persze ebbe benne 
van a hitelállomány is. A beszámolót összességében elfogadásra javasolja, mivel az 
Államkincstár és a könyvvizsgáló sem talált benne hibát. 
 
Zeller Tibor: Sajnos az összes hitel állomány nem csökkent és ennek az az egyik oka, hogy 
25 milliót föl kellett venni a kártalanításra, de ha ettől elvonatkoztatnak, akkor 23 millióval 
csökkent.  
 
Bálint Zsolt: Szeretné leszögezni, hogy 230 millió hitele van az önkormányzatnak, tehát ha 
ehhez még felveszik a városközpontra a 200 milliót, meg az óvodára a harmincat, akkor közel 
500 milliós hitele lesz az önkormányzatnak. 
 
Zeller Tibor: A zárszámadásban a tavalyi év számszaki összefoglalása szerepel és az, hogy a 
számok mögött milyen tartalom van, az nem ennek a napirendnek a témája. A tényeken 
úgysem lehet változtatni, tehát javasolja annak elfogadását. 
 
Bálint Zsolt: Amennyiben április 30-i nincs elfogadva, akkor mi történik? 
 
Tóth János: Az államháztartási törvény ezzel kapcsolatban kifejezett rendelkezést nem 
tartalmaz. 
 
Mikesy Tamás: Megköszönte pénzügyi osztály munkáját, mert az elmúlt 1,5 évben az volt a 
tapasztalata, hogy ami a pénzügyön múlott, az időben, rendesen és tisztességesen meg volt 
csinálva. Tehát úgy gondolja, hogy a zárszámadásban is nekik nagyon komoly munkájuk van, 
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amit ezúton is köszön. Az, hogy ő személy szerint nem tudja elfogadni, az nem az ő hibájuk, 
hanem a vezetés hibája, ezért jelzik, hogy tartózkodni fog a szavazáson.  
 
Bártfai István: Valóban a tényeken már nem lehet változtatni, de úgy gondolja, hogy amikor 
év elején elfogadnak egy költségvetést, akkor azt illik betartani és ez igen csak nem úgy 
teljesül, aztán a módosítást sem tartják be, akkor ezt nem tudja elfogadni.  
 
Abonyi Géza: A vitát lezárta, szavazásra kérte fel a testületet. Kérte, aki a beszámolót és ez 
által a rendeletet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett nem fogadta el az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló 
rendeletét. 
 
Abonyi Géza: Több napirend nem lévé, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

 
Kmf. 

 
 
 

Abonyi Géza          Tóth János 
polgármester          mb. jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. május 14-én megtartott alakuló üléséről  

 
 
 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások 
lebonyolításáról és az eredményről 

2. A megbízólevelek átadása a Képviselő-testület tagjai számára, képviselői eskü 
3. A Polgármester megbízólevelének átadása, polgármesteri eskü, polgármesteri 

köszöntő 
4. A Polgármester illetményének megállapítása 
5. Alpolgármester választása 
6. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
7. SZMSZ módosítás 
8. Személyi kérdések, bizottságok megválasztása 
9. Egyebek 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 14-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott alakuló üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Dr. Kucsera Tamás Gergely 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 

Tóth János megbízott jegyző 
   
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     Miklós Melinda 
      

 
 
 
Meghívottak: 
      
     Kárpát Ildikó Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
 



 

 

Schüszterl Károly: Mint a Képviselő-testület korelnöke köszöntötte a meghívott vendégeket, 
valamint minden megjelent Visegrádi Polgárt. Elmondta, hogy Visegrádon ez volt az első 
időközi választás és örömét fejezte ki a magas részvétel miatt. Ísmertette az alakuló ülés 
napirendi javaslatát, majd kérte a képviselőket, hogy amennyiben egyéb javaslatuk nincs, úgy 
szavazzanak a napirend elfogadásáról. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határoztot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
122/2012. (05.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülés napirendjét 

elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások lebonyolításáról és 
az eredményről 
 
Schüszterl Károly: Felkérte Kárpát Ildikót a Helyi Választási Bizottság Elnökét a 2012. 
május 6-án megtartott választással kapcsolatos tájékoztató megtételére. 
 
Kárpát Ildikó: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Helyi Választási Bizottság által 
2012.05.06.-ra kiírt időközi Önkormányzati választás, a HVB 38/2012. (05.09.) jogerősítő  
határozatának döntése értelmében érvényes és eredményes volt. A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás befejezésekor: 1480 fő, a szavazóként megjelent választópolgárok 
száma: 880 fő volt. 
A hivatalos végeredmény: 

A megválasztott polgármester: Félegyházi András (359 szavazat)  
 
További jelöltek:   Abonyi Géza (315 szavazat)  
     Dr Balázs Mária Anna (15 szavazat) 
     Lelkes László (182 szavazat) 
 
A megválasztott képviselők: 1. Bártfai István (459 szavazat) 
     2. Bálint Zsolt (385 szavazat) 
     3. Hintenberger András (295 szavazat) 
     4. dr Kucsera Tamás Gergely (378 szavazat) 
     5. Mikesy Tamás (423 szavazat) 
     6. Schüszterl Károly (355 szavazat) 
További képviselő jelöltek:  7.  Meszárek György (279 szavazat) 
     8.  Grósz Gábor (271 szavazat) 
     9.  Kovács Gábor (267 szavazat) 
     10. dr  Szendrői Lajos Zoltán (213 szavazat) 
     11. Kiss Károly (208 szavazat) 



 

 

     12. Sándorfi Péter (178 szavazat) 
     13. Schandl Lóránt (155 szavazat) 
     14. Gajdos Attila (138 szavazat) 
     15. Scheiliné Herendi  Mária Ida (135 szavazat) 
     16. Kangas Kinga  (132 szavazat) 
     17. Máthé Gábor (87 szavazat) 
     18. Balázs Lajos (86 szavazat) 
     19. dr Balázs Mária Anna (77 szavazat) 
     20. Eőry Dénes (74 szavazat) 
     21. Szabó József (57 szavazat) 
     22. Ispán László György (34 szavazat) 
     23. Czaga Károly Miklós (31 szavazat) 

    24. Oláh Zoltán (25 szavazat) 
 

A Helyi Választási Bizottság nevében gratulált a mandátumot nyert polgármesternek, 
valamint a képviselőknek, munkájukhoz sok sikert kívánt. 
 
2. A megbízólevelek átadása a Képviselő-testület tagjai számára, képviselői eskü 
 
Schüszterl Károly: Megköszönte Kárpát Ildikó elnök asszonynak és a Választási Bizottság 
minden tagjának munkáját, majd felkérte, hogy adja át a megbízóleveleket a képviselőknek. 
 
Kárpát Ildikó: Átadta a megválasztott képviselőknek megbízóleveleiket. 
 
Ezt követően a képviselők letették eskütjüket, átvették esküokmányukat a Helyi Választási 
Bizottság Elnökétől. 
 
3. A Polgármester megbízőlevelének átadása, polgármesteri eskü, polgármesteri 
köszöntő 
 
Schüszterl Károly: Felkérte, Kárpát Ildikót, hogy adja át polgármester úrnak a 
megbízólevelét. 
 
Kárpát Ildikó: Átadta a polgármester megbízólevelét. 
 
Ezt követően Félegyházi András polgármester letette eskütjét, átvette esküokmányát a Helyi 
Választási Bizottság Elnökétől. 
 
Schüszterl Károly: Átadta az ülés vezetését Félegyházi András polgámesternek. 
 
Félegyházi András: Elmondta köszöntő beszédét. Megköszönte a választópolgárok bizalmát, 
melyet a választások során kifejeztek. Hangsúlyozta a széleskörű összefogás szükségességét 
és fontosságát annak érdekében, hogy az új testület nagy erőkkel foghasson be a halasztást 
nem tűrő tennivalókba. 
 
4. A Polgármester illetményének megállapítása 
Előterjesztő: Tóth János mb. jegyző 
 



 

 

− Félegyházi András polgármester távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 6 fővel 
(7 főből) van jelen, határozatképes.- 
 
Schüszterl Károly: Felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Tóth János: Ismertette az előterjesztést az érvényben lévő jogszabályi kritériumoknak 
megfelelően, mely alapján a testület összegszerűen állapítja meg a polgármester illetményét. 
Az előzetes egyeztetés alapján az adaható szorzószám-keret alsó határával, azaz 12,5-ös 
szorzóval javasolja megállapítani az illetményt, továbbá a a polgármester költségtérítésére az 
illetménye 20%-ának megfelelő összeget javasol. Továbbá jogosult a polgármester 1 db 
személyi számítógép és 1 db mobil telefon használatára. 
 
Schüszerl Károly: Mivel egyéb javaslat, illetve hozzászólás nem volt, kérte a T. Testöletet a 
határozati javaslat elfogadására.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határoztot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
123/2012. (05.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester illetményét 
483.125,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület a polgármester részére az illetménye 20 %-ának megfelelő összegű 
költségátalányt állapít meg. 
 
A polgármester 1 db hordozható személyi számítógép és 1 db mobiltelefon használatára 
jogosult. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
− Félegyházi András polgármester visszatért az ülésterembe, így a testület 7 fővel (7 főből) 
van jelen, határozatkéőpes.- 
 
5. Alpolgármester választása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az alpolgármesteri tisztségre Dr. Kicsera Tamás Gergelyt javasolja, úgy 
véli, hogy a „város diplomatájaként” ő lesz a legalaklmasabb személy ezen feladatra. 
 
Tóth János: Tájékoztatta a testületet, hogy az Ötv. alapján a Képviselő-testület a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel választ alpolgármestert. A szavazólapok 
előkészítésre kerültek. Kérte a polgármesrt, hogy tegyen javalatot a 3 tagú szavazatszámláló 
bizottság tagjainak személyére.  
 



 

 

Félegyházi András: Bálint Zsoltot, Hintenberger Andrást és Mikesy Tamást javasolta a 
Szavazaszámláló Bizottság tagjainak. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határoztot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
124/2012. (05.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Bálint Zsoltot, Hintenberger 
Andrást és Mikesy Tamást az alpolgármester választás lebonyolításában közreműködő 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak választotta. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Ezt követően a képviselők leadták szavazataikat az alpolgármester választás kapcsán. 
 
Mikesy Tamás: Mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette az alpolgármester 
választás eredményét: (jegyzőkönyvet lásd mellékletben) 
 
A választáson jelen volt 7 fő. A jelöltre leadott érvényes szavazatok száma 6 fő, ebből leadott 
igen szavazatok száma: 6, a jelöltre leadott nem szavazatok száma 0. 
Fentiek alapján a Képviselő-testület Dr. Kucsera Tamás Gergely képviselőt 6 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül alpolgármesterré választotta. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
125/2012. (05.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület Dr Kucsera Tamás Gergely képviselőt 
alpolgármesterré választotta. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
6. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A jogszabály értelmében az alpolgármesternek megállapítható tiszteledíj. 
Javasolta, hogy a korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően a képviselői tiszteletdíjjal 
megeggyező összegben , azaz 42.515,- Ft/hó összegben állpatsa meg a Képviselő-testület az 
alpolgármester tiszteletdíját. Alpolgármester úr jelezte, hogy mobiltelefon használatra nem 
tart igényt. 



 

 

 
Bálint Zsolt: Költségtérítésre nem jogosult? 
 
Tóth János: Költségtérítésre is jogosult az alpolgármester, de tekintettel arra, hogy ebben a 
kérdésben a Testület előzetesen nem egyeztetett, így javasolja, hogy a következő ülésen 
hozzon döntést a testület.  
 
Félegyházi András: 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 
126/2012. (05.14.) 
HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület az alpolgármester részére 42. 515,- Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg. 
Az alpolgármester 1 db hordozható személyi számítógép és 1 db mobiltelefon 
használatára jogosult. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
7. SZMSZ módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A módosítás több ponton érinti az alaprendeletet, mely egyrészt 
következik magasbb szintű jogszabályi változásból, valamint a legfontosabb kérdés a város 
működése szempontjából a Képviselő-testület állandó bizottságainak rendje. A bizottságok 
tekintetében a jövőben 4 bizottság működését javasolja, az következők szerint: Gazdasági, és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottságot, 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottságot, továbbá Ügyrendi, valamint 
Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottságot. Másik személyi kérdés a 
tanácsnok intézményének bevezetése az SZMSZ-be, melyre úgy gondoja, hogy szükség lesz. 
 
Tóth János: Tekintettel arra, hogy az SZMSZ 28. §. (1) bekezdése azt mondja ki, hogy a 
Képviselő-testülete az Ötv, 12. §.  (6) bekezdésében meghatározott  esetekben tart titkos 
szavazást, amelyről a Képviselő-testület vita nélkül határoz. Amennyiben a Képviselő-testület 
ehhez ragaszkozik, akkor – mivel a választás e tárgykörbe tartozik – a bizottságok tagjait 
egyenként titkos szavazással kell megválasztani. Úgy gondoja, hogy elegendő lenne, ha a 
Képviselő-testület az SZMSZ ezen bekezdését úgy módosítja, hogy a Képviselő-tetület 
ezekben az  esetekben tarthat titkos szavazást. Dönt majd arról, hogy akar-e titkos szavazást 
tartani vagy sem, ha nem, akkor egyszerűsödhet a bizottsági struktúra kialakítása. Arról pedig 
egyenként fog dönteni a Testület, hogy az érintettség kapcsán felmenti a képviselőt a 
szavazástól való tartózkodástól. 
 
Félegyházi András: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testületet, 
hogy aki az SZMSZ módosításával, benne a jegyző úr által fent javasolt kiegészítéssel, 



 

 

egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város íönkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 8/2012. (V.16.) rendeletet elfogafdja. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 
8. Személyi kérdések, tanácsnok és a bizottságok megválasztása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Javaslatot tett Bártfai István képviselő tanácsnokká választására. 
Elmondta, hogy Bártfai képviselő úr kapta a legtöbb szavazatot az időközi választáson, így 
akár egy alpolgármesteri tisztség is lehetne az ővé. Vele is egyeztetve úgy döntött a testület, 
hogy a tanácsnoki tisztséget bízná rá, többek között azért is, mert azlpolgármesterré 
választásával kizárulna a bizottsági munkából, ezt viszont senki nem szeretné. Munkájára és 
közösségszervező erejére számít a testület, így szertené megbízni őt ezzel a címmel, amit 
biztosan a város javára fog fordítani.  
 
− Bártfai István képviselő távozott az ülésteremből, így a képvisekő-testület 6 fővel (7 főből) 
van jelen, határozatképes. -  
 
Félegyházi András: Kérte, aki egyetért Bártfai István kéviselő tanácsnokká választásával, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
127/2012. (05.14.) 
HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a gazdasági és szociális ügyek tanácsnoka 2012. 
május 15-tól Bártfai István önkormányzati képviselő. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Bizottságok megválasztása 
 

Ügyrendi, valamint Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 
Bizottság 

 
Félegyházi András: Az Ügyrendi, valamint Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget 
Vizsgáló Bizottság elnökének Mikesy Tamást, tagjainak Bártfai Istvánt és Hintenberger 
Andrást javasolja. 
 
Mikesy Tamás, Bártfai István és Hintenberger András bejelentették érintettségüket. 
 
Félegyházi András: Tekintettel az érintettségre, kérdezi a Képviselő-teestületet, hogy 
engedélyezi-e Mikesy Tamásnak, hogy a szavazáson részt vegyen? 



 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
128/2012. (05.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képpviselő-testülete engedélyt ad Mikesy Tamás 
képviselőnek, hogy az  Ügyrendi, valamint Vagyonnyilatkozatot- és 
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság megválasztásáról szóló szavazáson részt vegyen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Félegyházi András: Tekintettel az érintettségre, kérdezi a Képviselő-teestületet, hogy 
engedélyezi-e Bártfai Istvánnak, hogy a szavazáson részt vegyen? 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
129/2012. (05.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képpviselő-testülete engedélyt ad Bártfai István 
képviselőnek, hogy az  Ügyrendi, valamint Vagyonnyilatkozatot- és 
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság megválasztásáról szóló szavazáson részt vegyen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Félegyházi András: Tekintettel az érintettségre, kérdezi a Képviselő-teestületet, hogy 
engedélyezi-e Hintenberger Andrásnak, hogy a szavazáson részt vegyen? 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
130/2012. (05.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képpviselő-testülete engedélyt ad Hintenberger András 
képviselőnek, hogy az  Ügyrendi, valamint Vagyonnyilatkozatot- és 
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság megválasztásáról szóló szavazáson részt vegyen. 



 

 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Félegyházi András: Kérte a Testületet, aki az Ügyrendi, valamint Vagyonnyilatkozatot- és 
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság  megalakításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
131/2012. (05.14.) 
HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökeit és 
valamennyi tagját tisztségükből visszahívja, egyben Ügyrendi, valamint 
Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget  Vizsgáló Bizottság elnökévé: Mikesy 
Tamás képviselőt, tagjaivá: Bártfai István képviselőt és Hintenberger András képviselőt 
megválasztja.  
 
A Bizottságok az SZMSZ módosításának hatálybalépésével kezdik meg munkájukat. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 

 
Félegyházi András: A következőkben a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 
tagjaira tett javaslatot, Bártfai István, mint a Bizottság elnöke, Mikesy Tamás, valamint 
Schüszterl Károly, mint a Bizottság tagjai személyében. 
 
Bártfai István, Mikesy Tamás és Schüszterl Károly bejelentették érintettségüket. 
 
Félegyházi András: Az érintettség miatt kérte, aki egyetért azzal, hogy Bártfai István részt 
vegyen a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság megalakításáról szóló szavazáson, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
132/2012. (05. 14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Bártfai István a 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság megalakításáról szóló szavazáson részt 
vegyen. 
 



 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Félegyházi András: Az érintettség miatt kérte, aki egyetért azzal, hogy Mikesy Tamás részt 
vegyen a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság megalakításáról szóló szavazáson, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
133/2012. (05. 14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Mikesy Tamás a 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság megalakításáról szóló szavazáson részt 
vegyen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Félegyházi András: Az érintettség miatt kérte, aki egyetért azzal, hogy Schüszterl Károly 
részt vegyen a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság megalakításáról szóló 
szavazáson, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
134/2012. (05. 14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Schüszterl Károly 
a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság megalakításáról szóló szavazáson részt 
vegyen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Félegyházi András: Kérte, aki a javaslat szerint a Városüzemeltetési és Városfejlesztési 
Bizottság megalakításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7  igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
135/2012. (05. 14.)  
HATÁROZATA 



 

 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökeit 
és valamennyi tagját tisztségükből visszahívja, egyben a Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Bizottság elnökévé Bártfai Istvánt, tagjaivá, Mikesy Tamás és Schüszterl 
Károly képviselőket választja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti  Bizottság  
 
Félegyházi András:  A Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti  Bizottság tagjaira tett 
javaslatot, Hintenberger András, mint a Bizottság elnöke, Bálint Zsolt, Mikesy Tamás, 
valamint Schüszterl Károly, mint a Bizottság tagjai személyében. 
 
Hintenberger András, Bálint Zsolt, Mikesy Tamás és Schüszterl Károly bejelentették 
érintettségüket. 
 
Félegyházi András: Az érintettség miatt kérte, aki egyetért azzal, hogy Hintenberger András 
részt vegyen a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság megalakításáról szóló 
szavazáson, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
136/2012. (05. 14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Hintenberger 
András a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság megalakításáról szóló 
szavazáson részt vegyen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Félegyházi András: Az érintettség miatt kérte, aki egyetért azzal, hogy Bálint Zsolt részt 
vegyen a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság megalakításáról szóló 
szavazáson, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
137/2012. (05. 14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Bálint Zsolt a 
Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság megalakításáról szóló 
szavazáson részt vegyen. 



 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Félegyházi András: Az érintettség miatt kérte, aki egyetért azzal, hogy Mikesy Tamás részt 
vegyen a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság megalakításáról szóló 
szavazáson, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
138/2012. (05. 14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Mikesy Tamás a 
Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság megalakításáról szóló 
szavazáson részt vegyen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Félegyházi András: Az érintettség miatt kérte, aki egyetért azzal, hogy Schüszterl Károly 
részt vegyen a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság megalakításáról szóló 
szavazáson, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
139/2012. (05. 14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Schüszterl Károly 
a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság megalakításáról szóló 
szavazáson részt vegyen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Félegyházi András: Kérte, aki a javaslat szerint a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és 
Népjóléti Bizottság megalakításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7  igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
140/2012. (05. 14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és 



 

 

Népjóléti Bizottság elnökévé Hintenberger Andrást, tagjaivá,  Bálint Zsolt, Mikesy 
Tamás és Schüszterl Károly képviselőket választja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző  Bizottság 
 
Félegyházi András:  A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző  Bizottság tagjaira tett javaslatot, 
Bálint Zsolt, mint a Bizottság elnöke, valamint Schüszterl Károly, mint a Bizottság tagja 
személyében. 
 
Bálint Zsolt és Schüszterl Károly bejelentették érintettségüket. 
 
Félegyházi András: Az érintettség miatt kérte, aki egyetért azzal, hogy Bálint Zsolt részt 
vegyen a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző  Bizottság megalakításáról szóló szavazáson, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
141/2012. (05. 14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Bálint Zsolt a 
Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző  Bizottság megalakításáról szóló szavazáson részt 
vegyen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Félegyházi András: Az érintettség miatt kérte, aki egyetért azzal, hogy Schüszterl Károly 
részt vegyen a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző  Bizottság megalakításáról szóló szavazáson, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
142/2012. (05. 14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Schüszterl Károly 



 

 

a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző  Bizottság megalakításáról szóló szavazáson részt 
vegyen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Félegyházi András: Kérte, aki a javaslat szerint a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
megalakításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
143/2012. (05. 14.)  
HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökeit 
és valamennyi tagját tisztségükből visszahívja, egyben a Gazdasági és Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság elnökévé Bálint Zsoltot, tagjává Schüszterl Károly képviselőt 
választja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
9. Egyebek 
 
Tóth János: A Képviselő-testület a törvényi kötelezettségének az alakuló ülés tekintetében 
eleget tett. Ahogyan azt a Választási Bizottság elnöke is már elmondta, a Helyi Választási 
Bizottság, valamint a helyi Választási Iroda az időközi választást törvényesen, 
problémamentesen bonyolította le. Bejelentette, hogy mivel ő egy másik testülettől kapta 
megbízatását, azt ezennel visszaadja. Úgy gondolja, hogy mivel ennek a testületnek is néhány 
tagja már korábban is másik jegyzőt szeretett volna, ezért meg kell adni a lehetőséget ennek a 
testületnek, hogy válasszanak másik jegyzőt. 
 
Félegyházi András: Megköszönte a testület felé ilyen módon kinyilvánított gesztust. Ez 
ügyben a testületnek döntési felelőssége lesz.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Úgy gondolja, hogy jegyző úr ezen kijelentését a testületnek 
tudomásul kell venni és majdan ki kell írni a jegyzői pályázatot, vagy megbízott jegyzőt kell 
választani. Milyen hatállyal tette meg jegyző úr a bejelentését? 
 
Tóth János: A mai üléssel bezárólag tette meg bejelentését. Amennyiben az elkövetkezendő 
időben arra a testület igényt tart, akkor szívesen ad szakmai segítséget, illetve a mai ülésért 
természetesen vállalja a felelőséget. Úgy érzi, hogy az elkövetkezendő két hónapban – egyéb 
elfoglaltságai miatt -nem tudná úgy ellátni a megbízott jegyzői teendőket, mint ahogyan azt 
önmagától is elvárja, ezért is tartja szerencsésebbnek a megbízatás visszavonását.  
 
Mikesy Tamás: A jövőt tekintve a ma napon ne legyen döntés, viszont a következő testületi 



 

 

ülésen már konkrét javaslat legyen a jegyzői feladatok ellátására vonatkozóan.  
 
Félegyházi András: Megköszönte a jegyző úr munkáját és reméli, hogy ezzel a gesztussal 
egy jó folytatás előkészítését fogják tudni megtenni a következő testületi ülésen, mely egy hét 
múlva lesz. Bejelentését a Képviselő-testület tudomásul veszi. 
 
Bártfai István: Nagyon sok olyan jellegű feladat van, amit gyorsan át kell tekintetni és 
szeretne néhány dologban pontosan, világosan látni, melyek a következők: 

- városháza projekt 
- vízhasznosítás ügyről kér az ügyvéd úrtól beszámolót 
- Széchenyi utcai híd lezárása kapcsán készült-e statikai felmérés, mi volt a lezárás oka 
- Tölgyfa utca vízelvezetésének a tervei hol tartanak 
- Schulek utcának a tervezése milyen fázisban van 
- Volt műemlékvédelmi hatóság épületének tulajdonba vétele hol tart az ügy 
- óvoda beruházás hol áll 
- Apátkúti patak meder rendezésére vonatkozó terv előkészítése hol tart, amit ez év 

december 31-ig le kell adni 
 
Félegyházi András: Felkérte a jegyzőt, hogy a következő ülésre ezelet a kérdéseket 
válaszolja meg. Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést 18 óra 10 perckor bezárta. 
 

Kmf. 
 

 
Félegyházi András s.k.        Tóth János 
s.k. 
      polgármester             mb. 
jegyző 

 



Visegrád Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szám: 14/2012.
Határozatok száma: 144-164/2012. (05.21.)

JEGYZŐKÖNYV

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. május 21-én megtartott nyílt üléséről 

1. Biofűtőmű pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
2. A polgármester tájékoztatója a választások óta eltelt időszakban történtekről 
3. Bártfai István képviselő kérésére tájékoztatás az alábbi ügyek állásáról:
-Tájékoztató a városközpont projektről Meghívott: Máthé Gábor
-Tájékoztatás az Apátkúti patak meder felülvizsgálatáról és komplex rendezéséről Meghívott:
Szalayné Éliás Ágnes 
-Tájékoztatás a Tölgyfa utca, Schulek utca beruházásokról

Meghívott: Kenéz Attila
-Tájékoztatás a Széchenyi utcai híd korábbi lezárásáról

Meghívott: Kenéz Attila
-Tájékoztató a peres ügyekről (benne: Castrum vízhasznosítás)
-Tájékoztatás a Műemlékvédelmi épület ingyenes tulajdonba vétele ügyéről
-Tájékoztatás a 200 millió forintos OTP hitelszerződés módosításáról
-Tájékoztató az óvoda beruházásról
4.  TÁMOP  pályázati  lehetőség  óvoda  fejlesztésre,  valamint  az  óvoda  épületének
bővítése állami vagyon önkormányzati tulajdonba vételével
5. Pontosító határozat  a Műemlékvédelmi épület ingyenes tulajdonba vétele kapcsán
6. Tájékoztatás a hulladékszállításról
7. Jegyzői feladatok ellátásának kérdésköre, pályázat kiírásáról szóló döntés
8.  Solarsys ügy – kisajátítási eljárás kezdeményezése
9.  Biztosítási kártérítés kifizetése
10.Egyebek



Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 17.00 órakor a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott  nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Képviselők:
Félegyházi András polgármester
Bálint Zsolt
Bártfai István
Hintenberger András
Dr. Kucsera Tamás Gergely
Mikesy Tamás
Schüszerl Károly

Jegyzőkönyvvezető:
Miklós Melinda

Meghívott:

Szalayné Éliás Ágnes építéshatósági főmunkatárs
Kenéz Attila műszaki előadó
Hibbey Zsombor



Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirend elfogadása előtt megkérte a jelenlevőket,
hogy  emlkezzenek  meg  Karaba  Ilonáról,  aki  5  gyermekes  édesanyaként  távozott  el,  tragikus
hirtelenséggel. A Képviselő-testület együttérzését tolmácsolta a hozzátartozók felé. 
Javasolta a napirend elfogadását és mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérte, aki
elfogadja a napirendet, ezt jelezze!

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
144/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napiorendjét elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. Biofűtőmű pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Félegyházi András (írásbeli)
Meghívott: Hibbey Zsombor

Félegyházi András: Egy rövid megkersés érkezett Máthé Gábortól és Somosi Jánostól a biofűtőmű
tervezőitól, amely szerint az engedélyezésre vonatkozó terveket visszavonták és kezdeményezik az
eljárás megszűntetését és egyben kifejezeték abbéli szándékukat, hogy szaktudásukkal továbbra is
állanak a város rendelkezésére. A visszavonás tulajdonképpen annak szól, hogy az önkormányzat
részéről nem volt megfelelő ennek az ügynek a kezelése.

Bártfai István: A Városfejelsztési Bizottság megtárgyalta és sajnálja, hogy ide jutott ez az ügy, de
szeretnék, ha keresnék a továbbbi megoldásokat. 

Hibbey Zsombor: Az Eőry és társa Kft. ebben a térségben 2006. óta több ilyen kisebb méretű
biofűtőművet  üezemltet  a  térségben és  ebből  indult  az  alapgondolat.  Ez  párhuzamosan futott  a
vársközpont  gondolatával,  tehát  azt  szerették volna,  hogy helyben előállított  energiával  fűtsék a
város  jelentősebb  középületeit.  A szándék  ugyanúgy  fönnáll  és  szívesen  együttműködnek  az
önkormányzattal.

Félegyházi  András: Az  építési  engedélyezési  tervekért  az  önkormányzat  nem  fizetett  a
tervezőknek,  tehát  ők  kérhetik  a  visszavonást,  így  az  önkormányzat  a  kérésnek  megfelelően
tudomásul veszi  a kérést és visszavonja az építési engedély kérelmet.

Bálint Zsolt: A terveket meg lehet venni tőlük?

Félegyházi  András:  Elvileg igen,  de gyakorlatilag egy újragondolás  után lenne ezt  célravezető
megbeszélni.

Mikesy  Tamás: Véleménye  szerint  egy  új  indítás  szerencsésebb  lenne,  az  érintett  lakosok
tájékoztatásával.

Bártfai István: Javasolta, hogy a határozati javaslat utolsó mondatába szúrják be még azt, hogy az
önkormányzat keresi a megvalósítás lehetőségét.

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Javasolta, hogy a biofűtőmű megnevezés helyett inkább az alternatív



energiaforrásokat kellene használni.

Félegyházi  András:  Egyetértett  a  módosító  javaslatokkal.  Mivel  egyéb  módosító  javaslat  nem
érkezett, kérte, aki a módosításokat elfogadja, ezt jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
145/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a biofűtőmű terveinek visszavonása
tárgyában megfogalmazott határozati javaslat –képviselők által kért - módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Félegyházi András: Kérte, aki a módosítással együtt 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
146/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád  Város  Képviselő-testülete  Máthé  Gábor  és  Somosi  János  tervezők  bejelentését 
amely a biofűtőmű tervének visszavonására vonatkozik- tudomásul veszi. A Képviselő-testület
egyúttal az engedélyezési eljárás megszűntetésével egyetért.
Visegrád  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  sajnálatosnak  tartja  az  engedélyezési
eljárás  sikertelenségét  és  egyúttal  kifejezi  azon  szándékát,  hogy  elviekben  támogatja  egy
alternatív  fűtőmű létesítését  és  keresi  a  megvalósítás  lehetőségét a  tervező  szakemberek
részvételével. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Félegyházi András polgármester

2.A polgármester tájékoztatója a választások óta eltelt időszakban történtekről  

Félegyházi  András:  Tájékoztatást  adott  a  polgármesteri  átadás-átvételről,  fontosnak  tartotta
kiemelni, hogy kérdésére, az öböl hasznosítással kapcsolatos tárgyalásról, illetve a CIB Bankkal
történt  tárgyalásról  a  strand  állapotával  kapcsoaltosan   Abonyi  Géza  polgármester  úr  azt  a
tájékoztatást adta, hogy az öböl hasznosításával kpcsolatban a tárgyalópartner nem kívánja magát
fölfedni, a CIB Bank részéről pedig jegyzőkönyv illetve emlékeztető nélküli megbeszélés zajlott az
elvi lehetőségekről.  Azóta a folyamatban lévő  ügyek áttekintése,  illetve a hivatal  napi ügyeinek
intézése  zajlik.  A  jogi  ügyek  áttekintése  Dr.  Kiss  György  ügyvéd  úr  jelenlétében  heti
rendszerességgel zajlik, akitől komoly és igen kimerítő tájékoztatást kap. Egyeztetést folytatott a
Geoszolg vezetőjével a folyamtaban lévő patak rekonstrukcióval kapcsolatban. Törekszik az ügyek
folyamatát átvenni, illetve átlátni és igyekszik ezt a lehető legszélesebb körben tenni. 

Mikesy Tamás: Tehát  a  strand és  az  öböl  ügy kapcsán,  azok a tárgyalások,  melyek a  korábbi



vezetés és a partnerek között zajlottak azok informális, magán jellegű megbeszélések voltak?

Félegyházi András: Igen, azok voltak, nem állank rendelkezésre emlékeztetők ezen megbeszélések
tartalmáról.

3.Bártfai István képviselő kérésére tájékoztatás az alábbi ügyek ál  lásáról  

–Tájékoztató a városközpont projektről

Félegyházi András: Sajnos Máthé Gábor nem tudott eljönni a mai ülésre, de összeállított egy írásos
anyagot,  melyet  Hintenberger  képviselő  úr  is  áttekintett.  Jelen pillanatban úgy látja,  hogy ez  a
projekt közel áll az ellehetetlenüléshez, mert nincs kvitlei terv, nincs meghirdetett közbeszerzési
eljárás. Az előzetes becslések szerint a kivitelezés 14-18 hónap lenne, ennél fogva 2013. októberéig
ez nem megvalósítható, tekintve, hogy csak a kiviteli terv engedélyezés, illetve közbeszerzés lenne
6  hónap.  Az  OTP 2012.  októberéig  tartja  rendelkezésre  a  hitelt,  ennek  a  meghosszabbításával
kapcsoaltban lépéseket kell tenni. Keresni kell az elszámolási határidő módosítására vonatkozóan a
megoldást,  illetve  az  építész  tervezőkkel  történő  tárgyalással  is  keresni  kell  a  kiutat,  mert  a
fejlesztést az önkormányzat fontosnak tatja, jó lenne, ha ez a támogatás itt maradna Visegrádon.
Sajnos nem lesz egyszerű, mert egy sok tényezős, képlékeny rendszerben kell jó döntéseket hozni,
melyről a közvélyeményt is tájékoztatni kell. 

Mikesy Tamás: A terezőkkel, illetve Halmschlager úrral sikerült felvenni a kapcsolatot?

Félegyházi András:  A tervezőkkel a jövő hét folyamán kerül sor a megbeszélésre, Halmschlager
úrral viszont még nem sikerült egyeztetni.

Bálint  Zsolt:  Szó volt  arról,  hogy 80 ezer  forintért  a  Máthé Gáborék csinálnak egy ütemezési
tervet, ez elkészült?

Félegyházi András:  Abonyi Géza az erről szóló szerződést már nem írta alá, ez egyébként nem
csak  az  ütemezésre  vonatkozott,  hanem  ez  egy  új  pályázat  programterve  is  lett  volna.  Ezt  a
szerződést  már  ő  sem  írta  alá,  mert  úgy  gondolja,  hogy  ebben  a  mai  helyzetben  nem  ez  a
legfontosabb tényező.

Mikesy Tamás: A ProRegió felé meginultak a tárgyalások a pályázat módosításával kapcsolatban?

Dr. Kucsera Tamás Gergely: A felettes szervével a Nmezeti Fejlesztési Ügynökséggel indult meg
a szakértői egyeztetés az óvoda és az árvízvédelmi gát kérdésében is. Egy héten belül sor kerül egy
egyeztetésre, ahol mindhárom pályázat jövőjéről beszélnek majd. Nagyjából elmondható, hogy az
árvízvédelmi  gáttal  pályázat  kapcsán teljesíteni  kellen egy-két  adminisztratív  feladatot,  hogy ne
kezdeményzzék a támogatási szertződés megszűntetését. Az óvoda esetében másik napirendi pont
keretében részletezi az elhangzottakat. A városközpont esetében a pályázat 2013. december 31-ig
kellene,  hogy megvalósuljon,  tehát  az  ügy jelenlegi  állása  szerint  nem lengi  körül  bizalom az
ügynökség  részéről  ezt  a  projektet.  Tehát  mindenképpen  folytatni  kell  a  tárgyalásokat,  hogy
tisztában legyenek a lehetőségekkel.

–Tájékoztatás az Apátkúti patak meder felülvizsgálatáról és komplex meder rendezésről

Félegyházi  András:  A KÖTEVIFE előírta a patak belterületi  szakaszának rendezésére egy terv
előkészítését, erre érkezett is be egy árajánlat. 

Szalayné Éliás Ágnes: Egy komplex vízjogi engedélyt kell kérni a belterületi ptakmederre, teljes
dokumentációval. Felkérték azt a céget, aki már korábban is készített az önkormányzatnak terveket,



ajánlata  beérkezett,  1.800.000 Ft+Áfá-ért  teljes  komplett  tervet  készít  és  be is  adják a  Vízügyi
igazgatósághoz. Ajánlatukban részletezve van a terv tartalma. 

Bártfai István: A Bizottság javasolja a elfogadni ezt az árajánlatot, ez még a Széchenyi utcai híd
felülvizsgálatát is tartalmazza. 

Bálint  Zsolt:  Véleménye szerint  ezzel  várni  kellene  még egy kicsit,  mert  pénzügyileg ez  nem
biztos, hogy most megengedhető. 

Mikesy Tamás: A tervet december 31-ig kell elkészíteni, tehát van még idő rá. Elmondta, hogy neki
a  Geoteszt,  illetve  Geoszolg  céggel  komoly  ellenérzései  vannak,  melyek  nem  biztos,  hogy
megalapozottak, viszont  javasolja, hogy ezt előbb vizsgálja meg a testület és csak utána hozzon
döntést erről.

Félegyházi  András:  Véleménye  szerint  az  Ügyrendi  Bizottság  egy  „kvázi”  tényfeltáró
bizottságként is működhetne majd a jövőben, így ott ezeket a kérdéseket tisztázni lehet majd. 

–Tájékoztatás a Schulek utca, Tölgyfa utca beruházásokról

Kenéz Attila: A Sculek utca esetében az engedélyek tavaly áprilisban lejártak, jelenleg folyik a
műszaki terv felülvizsgálata,  ezt  követően lehet  az engedélyeket  újból megkérni a hatóságtól,  a
kivitelezésre pedig készülni fog egy költségbecslés.
A Tölgyfa  utcára  készült  egy  részletes  geodéziai  felmérés  illetve  az  ütemezett  kivitelezésre  is
készült egy javaslat. A tervek elkészítésének megrendeléséről a korábbi testület döntött, azzal, hogy
a kivitelezést csak a jogerős engedélyek biztokában lehet elkezdeni. 

Bártfai István:  A Bizottság véleménye, illetve kérése az, hogy a Schulek utcában tudatni kell a
lakókkal,  hogy mi fog történni, egy lakossági fórum keretében be kell mutatni a terveket,  tehát
legyen tájékoztatás előre, de ugyan ez a helyzet a Tölgyfa utca esetében is. Fontosnak tartja, hogy
legyen terv az esetlegesen felmerülő akut problémákra, illetve kéri, hogy a terveket kapják meg az
új képviselők is. A Bizottság javasolja a Tölgyfa-Berkenye utca vízelvezetési terveinek elkészítésére
vonatkozóan a Grafitus Kft. 400.000 Ft-os ajánlatának elfogadását.

Félegyházi András: Kérte, aki a Városfejlesztési Bizottság javaslatával egyetért, ezt jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
147/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád Város Képviselő-testülete megrendeli a Tölgyfa utca – Berkenye utca útépítési  és
csapadékvíz elvezetési  terveket a legalacsonyabb árat ajánló Grafitus Kft-től  400.000,- Ft+
Áfa összegben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal
Felelős: Félegyházi András polgármester

–Tájékoztatás a Széchenyi utcai híd korábbi lezárásáról



Kenéz Attila:  Elmondta,  hogy a híd állapotáról  műszaki  vagy statikai  felmérés  nem készült,  a
lezárás részleteiről nem tud, mivel abban nem vett részt.

Bártfai István: A Bizottság véleménye, hogy a pataak meder rendezésére készülő tervekben benne
kell legyen a Széchenyi utcai híd felmérése is. A 2006-os felmérés nem állapított meg egyébkéént
súlyos  problémát.  Az  előző  ciklusban  történ  lezásárnak  komoly  indoka  nem volt.  A Bizottság
javasolja, hogy a teherautókra vonatkozó korlátozás kerüljön vissza a hídra. 

Mikesy Tamás: A téglák kezdtek kipotyogni a híd aljából, ezt a lakók jelezték, ő  szólt akkor a
polgármesternek,  hogy  ezeket  vissza  kellene  helyezni,  de  úgy  tűnik  a  híd  lezárása  gyorsabb
megoldásnak tűnt, mint a helyreállítás.

Hintenberger András: Tudni kell, hogy a híd helyi védettség alá esik, mely a jelen állapotában
nem felel meg ennek a kitételnek. 

–Tájékoztató  peres ügyekről

Félegyházi András:  Véleménye szerint ha részleteiben bele mennek ezekbe, akkor ma bizotsan
nem végeznek. Mint, már említette Dr. Kiss György ügyvéd úrral belekezdtek ezek áttekintésébe,
de  még  nem  értek  a  végére.  A Castrum  üggyel  kapcsoaltban  az  ügyvéd  úr  még  április  16-i
levelében kért egy kiegészítést az akkori polgármester úrtól, iratokkal, számlákkal kapcsoaltban. Az
ügyvéd úr a múlt heti egyeztetésen, elmondta, hogy a vízhszsnosítási szerződés megszüntetésére
irányuló perben kérni fogja a bíróságon - a szerződés általános elleheteltnülésére hivatkozással -  az
eredeti szerződés megszűntetését, tekintettel arra, hogy a Castrum jelenleg fölszámolás alatt áll, így
nem tud fizetni sem. A jogi ügyek áttekintése továbbra is folyik az ügyvéd úr segítségével.

Mikesy  Tamás:  Véleménye  szerint  valóban  nem  lenne  most  célszerű  ezeket  az  ügyeket
megtárgylni, hanem inkább egy külön zárt ülés keretében kellene egyszer időt szánni rá.

Bártfai  István: Kéri,  mint  képviselő  a  vízhasznosítás  eladásával  kapcsolatos  jegyzőkönyveket,
illetve hanganyagokat.

–Tájékoztatás a 200 millió forintos OTP hitelszerződés módosításáról

Félegyházi András: A korábbi testület 2012. május 30-ig kért egy hosszabbítást az OTP Banktól a
rendelkezésre  tartásra.  Ezen  a  héten  jön  az  OTP képviselője  a  hivatalba,  ezért  kéri  a  testület
felhatalmazását, hogy a rendelkezésre tartási idő meghosszabbítása tárgyában tágyalhasson vele.  

Bártfai István: A Városfejlesztési Bizottság is ezt szerette volna kérni a polgármester úrtól, illetve
tárgyaljon  az  ügyben  is,  hogy  a  pályázatok  nem  megvalósuása  esetén  lehet-e  módosítani  a
szerződést velük. Lehetőleg ne engedjék el ezt a pénzt, ha nem muszáj.

Félegyházi  András: Kérte,  aki  az  elnök  úr  által  ismertetett  bizottsági  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
148/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA



Visegrád  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  folytasson
tárgyalásokat az OTP Bank Nyrt. képviselőjével a 200 millió forintos célhitel módosításának
feltételeiről, valamint az elnyert pályázatok meg nem valósulása esetén az esetleges szerződés
módosítás lehetőségeiről.

Határidő: azonnal
Felelős: Félegyházi András polgármester

–Tájékoztató az óvoda beruházásról

Félegyházi András:  Az óvoda beruházás kapcsán folyamtaban van egy közbeszerzési eljárás, a
pályázat  bontás  kapcsán  kiderült,  hogy a  legalacsonyabb ajánlati  ár  is  50%-al  magasabb,  mint
amennyi  pénz  rendelkezésre áll  a  megvalósításra.  A jövő  héten még lesz egy tágyalás,  ahol  az
összeg esetleg csökkenthető és azt követően lehet dönteni ezzel kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy
természetesen ez ügyben is a megoldást keresik, a következő napirendi pont is erről szól.

Dr. Kucsera Tamás Gergely:  A tárgyalásos körben az önkormányzat szemben áll egy érvényes
ajánlatot adott pályázóval, mely ajánlat negyedével több, mint amennyi összeg erre rendelkezésre
áll. Az önkormányzatnak eztuán 30 napja van arra, hogy eredményt hirdessen, vagyis az eljárást
eredményesenk,  vagy  eredménytelennek  nyilvánítsa.  Úgy  gondolja,  hogy,  ha  tartja  az  árat  az
ajánlattevő, akkor az okot adhat az eredménytelenné nyilvánításra, hiszen nem áll rendelkezésre az
összeg. 

Bártfai István:  A tárgyalást le kell folytatni, de nem gondolja, hogy az eredményes lehet, tehát
valószínűleg érvénytelenné kell majd nyilvánítani a pályázatot.

4.  TÁMOP  pályázati  lehetőség  óvoda fejlesztésre,  valamint  az  óvoda épületének  bővítése
állami vagyon önkormányzati tulajdonba vételével

Félegyházi András: A közoktatási intézmények fejlesztése tárgyában új pályázati lehetőség jelent
meg,  amely  szintén  óvoda  fejlesztésre  biztosít  komplex  lehetőséget,  100%-os  intenzitással.  A
határozati javaslat arra irányul, hogy az ezzel kapcsolatos előkészítési munkák megkezdődhessenek.
Az óvoda mellett lévő volt rendőr üdülő épületére pedig kezdeményezni szeretné az önkormányzat
az  ingyenes  tulajdonba vételt,  mely egy esetleges  óvoda bővítésnek  adhatna  lehetőséget.  Így a
vélehetően ebben a  formában  nem megvalósítható óvoda pályázatot  ez  esetlegesen kiválthatná.
Természtesen ez most együtt futna a még érvényben lévő  pályázati eljárással, amíg annak nincs
végleges eredménye.

Dr.  Kucsera  Tamás  Gergely:  Úgy  tűnik,  hogy  érdemes  lenne  az  ingyenes  tulajdonbavételt
kezdeményezni, mert a Fejelesztési Minisztériumban erről már folytatott egyeztetést. Azért lenne
szükséges ebben az ügyben most döntést hozni, hogy esetlegesen ezzel módosítani lehessen a már
meglévő  pályázat  műszaki  tartalmát.  Az új  TÁMOP pályázati  lehetőség alapvetően  ugyan  nem
épület felújításról vagy átalakításról szó, hanem egy komplex pedagógiai program fejlesztéséről, de
ez is megvalósítható benne. Tehát ezeket az ügyeket együttesen kell kezelni és most kell benne
lépni. 

–Bártfai István képviselő távozott az üléstermeből, a Képviselő-testület 6 fővel van jelen  (7 főből) ,
határozatképes -

Mikesy  Tamás:  Tehát  a  három  dolgot  úgy  kézelhetjük  el,  hogy  a  már  meglévő  pályázatot
megpróbálják úgy módosítani, hogy a mellette lévő ingatlant megszerzi az önkormányzat, melynek
segítségével a pályázat  műszaki tartlama módosításra kerülhet, úgy, hogy ezzel egy sokkal jobb



műszaki kivitelezést lehet  csinálni. Emellé pedig egy új pályázati lehetőséget is csatolnak, hogy
még a pedagógiai program, illetve bútorzat is fejlesztehető legyen. 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Igen, de az új pályázatban is van ingatlanfejlesztésre lehetőség 30%-
ban.

Félegyházi  András:  Feltehetően ez  az  idei  nyári  időszakban  már nem kivitelezhető,  de  jövőre
mindenképpen. 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az eredeti ütemezés szerint nem lehetne teljesíteni az óvoda bővítés
kivitelezését. 

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte,
aki az új pályázat  előkészítésével kapcsoaltos határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, (Bártfai István
képviselő nem volt jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
149/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,  hogy az érvényes óvoda
fejlesztési pályázat mellett új pályázat előkészítését, illetve az azzal kapcsolatos egyeztetéseket
folytassa le.

Határidő: azonnal és 30 nap a tájékoztatásra
Felelős: polgármester

Félegyházi  András: Kérte,  aki  a  volt  rendőr  üdülő  épületének  ingyenes  tulajdonbavételének
szándékával egytért, ezt jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, (Bártfai István
képviselő nem volt jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
150/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyar  Állam  tulajdonát  képező
Visegrád 71/2 hrsz-ú, rendőrség megnevezésű,  természetben Visegrád, Fő  utca 16. szám alatt
található  ingatlan  ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  vétele  tárgyában  a  következő  határozatot
hozza:

1.                  Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület)  kinyilvánítja  azt  a  szándékát,  hogy  a  Visegrád  71/2  hrsz.-ú  ingatlan  tulajdonjogát
ingyenesen  meg  kívánja  szerezni  az  állami  vagyonról  szóló  2007.  évi  CVI.  törvény  (a
továbbiakban: Vtv.) 36. §-ában foglaltak szerint.

2.           Visegrád Város Önkormányzata kérelemmel fordul a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(a továbbiakban: MNV Zrt) felé, hogy az ingatlan tulajdonjoga önkormányzati feladatok ellátása
céljából a Vtv., valamint a Vtv. végrehajtására kiadott, az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (Vtv. vhr.)  szerinti folyamatban a város részére átadásra
kerüljön.  Visegrád Város Önkormányzata felkéri a MNV Zrt-t,  hogy az ingatlan önkormányzati
tulajdonba adásához szükséges eljárást folytassa le.



3.           Az ingatlan önkormányzati  tulajdonba kerülése esetén a következő  kötelező  és  önként
vállalt feladatok ellátását segíti:

- az Ötv. 8. § (1) bekezdése alapján a helyi közszolgáltatások körében az óvodáról, az alapfokú
nevelésről,  oktatásról,  az  egészségügyi,  a  szociális  ellátásról,  valamint  a  gyermek  és  ifjúsági
feladatokról való gondoskodás, nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
feladatok ellátása érdekében az óvodai férőhelyek számának növelése, gyermekgondozás körének
kiterjesztése. 

-  az  Ötv.  8.  §  (4)  bekezdése  alapján  az  önkormányzati  kötelezően  ellátandó  óvodai  nevelési
feladatok ellátása érdekében az óvodai ellátás színvonalának javítása.

4.           Visegrád Város Önkormányzata kijelenti,  hogy a Vtv.  vhr.  50.  §  (2)  bekezdése  szerint
vállalja  a  tulajdonba  adás  érdekében  felmerülő  költségek  –  ideértve  az  esetlegesen  szükséges
művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

5.           Tekintve, hogy a Visegrád 71/2 hrsz-ú ingatlan a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről
szóló 34/1997.(XI.20.) KTM rendelet értelmében Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képezi, védett
természeti  területnek  minősül.  Visegrád  Város  Önkormányzata  az  ingatlan  nyilvántartás  szerint
kivett  lakóház,  udvar  típusú  ingatlanok  tekintetében  átvállalja  a  védett  jelleghez  kapcsolódó
kötelezettségeket.  A  védett  természeti  területek  tulajdonjogának  átruházásához  szükséges  a
vidékfejlesztésért  felelős  miniszter  előzetes  egyetértése,  ennek  beszerzéséről  Visegrád  Város
Önkormányzata gondoskodik.

6.           A Visegrád  71/2  hrsz-ú  ingatlan  vagyonkezelője  a  Pest  Megyei  Rendőrkapitányság.  
Visegrád  Város  Önkormányzata  a  Vtv.  vhr.  51.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  Pest  Megyei
Rendőrkapitányságtól  a  vagyonkezelői  szerződés  közös  megegyezéssel  való  megszűntetéséhez
szükséges előzetes egyetértő nyilatkozat beszerzéséhez szükséges lépéseket megteszi.

7.           A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  az  egyes  jognyilatkozatokat  az
ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye

A Képviselő-testület egyetért a Visegrád 71/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésével és
elrendeli  a határozat  és a  szükséges kérelem, valamint annak mellékletei  MNV Zrt  felé történő
benyújtását valamint a vidékfejlesztési miniszter előzetes egyetértő nyilatkozatának beszerzését.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

 5. Pontosító határozat a Műemlékvédelmi épület ingyenes tulajdonba vétele kapcsán

Félegyházi András: Ezzel kapcsolatban volt már a korábbi testületnek egy határozata, az MNV Zrt.
a  benyújtott  kérelmet  formai  hibák  miatt  nem  tudta  befogadni,  ezért  ennek  a  kérelemnek  a
pontosítását szükséges most elvégezni.

–Bártfai István képviselő megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület 7 fővel (7 főből) jelen
van, határozatképes -

Hintenberger András:  A határozat 7. pontjában a Nemzeti Erőforrás Miniszter előztes egyetértő
nyilatkozata nem szükséges, tekintve, hogy azt az MNV Zrt. szerzi be, így javasolja e pontból ezt a
részt kivenni. 

Félegyházi András: Kérte, aki az elhangzott módosító 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
151/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád  Város  Képviselő-testülete  egyetért  a  volt  műemlékvédelmi  épület  ingyenes
tulajdonba vételével kapcsolatos határozati javaslat módosításával.

 
 Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Félegyházi András: Kérte, aki a módosítással együtt a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, lenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
152/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonát képező
Visegrád 353, 354 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, természetben Visegrád, Fő utca
91-93. szám alatt található ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában a
következő határozatot hozza:
1.                  Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Visegrád 353 és 354 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogát
ingyenesen  meg  kívánja  szerezni  az  állami  vagyonról  szóló  2007.  évi  CVI.  törvény  (a
továbbiakban: Vtv.) 36. §-ában foglaltak szerint.

2.           Visegrád Város Önkormányzata kérelemmel fordul a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(a továbbiakban: MNV Zrt) felé, hogy a két ingatlan tulajdonjoga önkormányzati feladatok ellátása
céljából a Vtv., valamint a Vtv. végrehajtására kiadott, az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (Vtv. vhr.)  szerinti folyamatban a város részére átadásra
kerüljön. Visegrád Város Önkormányzata felkéri a MNV Zrt-t, hogy az ingatlanok önkormányzati
tulajdonba adásához szükséges eljárást folytassa le.

3.           A két ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén a következő kötelező és önként
vállalt feladatok ellátását segíti:

-  a  1990.  évi  LXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ötv.)  8.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  helyi
közszolgáltatások  körében  a  település  fejlesztése  és  a  lakásgazdálkodás  feladatainak  ellátása
érdekében önkormányzati tulajdonú lakóépületek, bérlakások és szociális célú lakások építése,

- az Ötv. 8. § (1) bekezdése alapján a helyi közszolgáltatások körében a közösségi tér biztosítása, a
helyi közművelődési és művészeti tevékenység támogatása, nemzeti és etnikai kisebbségek jogai
érvényesítésének  biztosítása  feladatok  ellátása  érdekében  helyi  önkormányzati  és  kisebbségi
önkormányzati  rendezvények  zárt  és  szabadtéri  helyszínének  biztosítása,  helytörténeti  és  német
kisebbségi gyűjtemény elhelyezésének biztosítása,

-  az  Ötv.  8.  §  (4)  bekezdése  alapján  az  önkormányzati  kötelezően  ellátandó  feladatok  ellátása
érdekében a közterületen történő várakozás biztosítása érdekében parkolóhelyek kialakítása.

4.           Visegrád Város Önkormányzata kijelenti,  hogy a Vtv.  vhr.  50.  §  (2)  bekezdése  szerint
vállalja  a  tulajdonba  adás  érdekében  felmerülő  költségek  –  ideértve  az  esetlegesen  szükséges
művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.



5.           A Visegrád 353 és 354 hrsz-ú ingatlanok a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló
34/1997.(XI.20.)  KTM  rendelet  értelmében  Duna-Ipoly  Nemzeti  Park  részét  képezik,  védett
természeti területnek minősülnek. Visegrád Város Önkormányzata az ingatlan nyilvántartás szerint
kivett  lakóház,  udvar  típusú  ingatlanok  tekintetében  átvállalja  a  védett  jelleghez  kapcsolódó
kötelezettségeket.  A  védett  természeti  területek  tulajdonjogának  átruházásához  szükséges  a
vidékfejlesztésért  felelős  miniszter  előzetes  egyetértése,  ennek  beszerzéséről  Visegrád  Város
Önkormányzata gondoskodik.

6.           A 353 hrsz-ú ingatlanon álló utcafronti épület a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004.
(VII.1.) ör. rendelet szerint helyi egyedi védettséget élvez, e védettség fenntartását Visegrád Város
Önkormányzata vállalja.

7. A Visegrád 353 és 354 hrsz-ú ingatlanok vagyonkezelője a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a
továbbiakban:KÖH).  A KÖH  a  Vtv.  vhr.  51.  (3)  bekezdés  alapján  az  MNV  Zrt-vel  fennálló
vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárult.

8.  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  az  egyes  jognyilatkozatokat  az  ingyenes
tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye.

A  Képviselő-testület  egyetért  a  Visegrád  353  és  354  hrsz-ú  ingatlanok  tulajdonjogának
megszerzésével és elrendeli a határozat és a szükséges kérelem valamint annak mellékletei MNV
Zrt felé történő  ismételt benyújtását valamint a vidékfejlesztési és a nemzeti erőforrás miniszter
előzetes egyetértő nyilatkozatának beszerzését.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 
 6. Tájékoztatás a hulladékszállításról, valamint a 2012. évi díjtétel meghatározása

 Miklós Melinda: Tájékoztatást adott a korábbi önkormányzat és a KVG Zrt. közti levelezésről a
2012. évi díjtétel, valamint díjkompenzáció vonatkozásában. A KVG Zrt. legutolsó levele alapján
20.000  Ft+Áfa/tonna  díjtételt  tud  elfogadni,  ellenkező  esetben  a  2011.  év  végén  benyújtott
díjkompenzációról sem mond le.

Bálint Zsolt: Az önkormányzat annak idején nem a tonna egységárra ajánlott meg +10%-ot, hanem
az éves költségvetésbe betervezett összegre tette rá. 

Mikesy Tamás: Elvileg beleférne a költségvetési keretbe a  KVG emelési ajánlata,  bár nem tartja
elegánsnak azt, hogy amennyiben ezt az önkormányzat nem fogadja el, akkor a díjkompenzációt is
érvényesíti. Ezt megfontolandó elfogadhatónak tartja a 20.000 Ft+Áfa tonnánkénti árat, viszont, ha
a KVG emel 30%-ot, akkor az önkormányzat ültessen rá egy embert a kocsira és menjen velük
végig a városon, hogy menézze, hogy valóban csak azt öntik az autóba, amit kell és le is mérik és
nem fodulhat elő az, hogy beleöntik a művelődési ház és az iskola hulladékát is a lakossági közé,
holott azért az önkormányzat külön szerződés alapján fizet. 

Schüszterl  Károly: Valóban  elő  kell  venni  ezeket  a  köztes  szerződéseket  is,  mert  bizonyos
esetekben duplán fizet az önkormányzat.

Bártfai István: A Bizottság is azt javaolja, hogy fogadják el a 20.000 Ft-os árat, de ellenőrizni kell
a gyűjtést.

Bálint Zsolt: Ez csak a hat hónapra szól, amíg a felmondási idő tart?

Félegyházi András: Igen.

Bálint Zsolt: Így eltudja fogadni a 20 ezer forintot.



Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy ez ügyben a Pénzügyi Bizottságnak és a Városfejlesztési
Bizottságnak is lesz még javaslata. 

Mikesy Tamás:  Ügyrendi  javaslatként megfoglamazta,  hogy a testület  fogadja el  a  20.000 Ft+
Áfa/tonna egységár emelést 2012. április 15-től, 2012. október 15-ig terjedő időszakra, úgy, hogy a
KVG  Zrt.  lemond  a  díjkompenzációs  igényéről.  Javasolja  ezen  kívül,  hogy  hatalmazza  fel  a
Képviselő-testület a polgármester arra,  hogy a szemétszállításra vonatkozóan tájékozódjon, hogy
mire  kell  számítani,  tekintettel  arra,  hogy  október  15-ig  végzi  a  KVG  a  hulladékszállítást
Visegrádon. 

Félegyházi András: Kéret, aki a díjtételre vonatkozó javaslattal egyetért, ezt jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, lenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
153/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a KVG Zrt. által 2012. május 21-én megküldött
20.000,-  Ft+Áfa/tonna  díjat  a  kommunális  hulladék  begyűjtésére,  szállítására  és
ártalmatlanítására, 2012. április 15. – 2012. október 15-ig tartó időszakra vonatkozóan, azzal
a feltétellel, hogy a KVG Zrt. egyoldalú jognyilatkozattal kijelenti, hogy sem a 2011. sem a
2012-es évre vonatkozóan nem él díjkompenzációs jogával.
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.
 

Határidő: azonnal
Felelős: Félegyházi András polgármester

Félegyházi András: Kérte,  aki Mikesy képviselő  úr második ügyrendi javaslatával  egyetért, ezt
jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, lenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
154/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tájékozódó
tárgyalásokat a hulladékszállítás kérdéskörében, tekintettel arra, hogy a jelenlegi szolgáltató
2012. október 15-ig végzi a hulladékszállítást Visegrádon.
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal, tájékoztatásra 60 nap
Felelős: Félegyházi András polgármester

7.Jegyzői feladatok ellátásának kérdésköre, pályázat kiírásáról szóló döntés  



Félegyházi  András:  Felkérte  Dr.  Kucsera  Tamás  Gergely  alpolgármestert,  hogy  ismertesse  az
előterjesztést.

Dr.  Kucsera  Tamás  Gergely:  Az  alakuló  ülésen  Tóth  János  megbízott  jegyző  bejelentette
lemondását, azzal a nappal. Ezt követően a polgármester úr felhatalmazása alapján betekintett a
személyi anyagába, mely gyakorlatilag egy megbízási szerződés volt, tehát emiatt állhatott be az a
helyzet, hogy ő a helyszínen bejelnthette lemondását, hiszen nem a törvényi előírásnak megfelelő
közszolgálati jogviszonyban volt. Amikor jegyző asszony szülési szabadságra ment, pályázatot írtak
ki a helyettesítésre, de a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjától kapott törvényességi
észrevétel  alapján  érvénytelenné  nyilvánítottták  a  pályázatot  és  akkor  határozott  időre  egy
pályázaton kívüli személyt bíztak meg a helyettesítés ellátásával. Ez által egy sajátos helyzet alakult
ki  az  elmúlt  8  hónapban.  Ezt  a  helyzetet  mindenképpen rendezni  kell,  a  jogi  szabályozás  nem
változott,  tehát  mivel  Visegrád  város,  ezért  a  teljes  egészében  jogszerű  megoldás  az  aljegyző
kinevezése volna és így az évek óta fenálló  mulsztásos  törvénysértést  is  megszűntetné a  város.
Viszont a  pályázattás  folyamata hosszú időt  vesz igénbye,  a másik lehetőség két  önkormányzat
megállapodása alapján egy hivatalban levő jegyző kinevezése a helyettesítésre. Javasolja, hogy ezt
kezdeményezze  a  testület,  majd  ezt  követően  hoszú  távon  megteremti  az  önkormányzat  annak
alapját, hogy pályázati eljárás keretében aljegyzőt nevez ki. A fizikai közelség okán és az egyező
vélemények miatt  polgármesterúr  megkereste a  dömösi jegyző  urat,  aki  arról  nyilatkozott,  hogy
elvállalná a feladatot, ha a testület úgy dönt. Kinevezett kösztisztviselőként, határozott időre, ez év
végéig, heti 20 órában látná el a helyettesítést. Eközben majd elindíthatja a testület az aljegyzői
pályázat kiírását is. Az illetménye a  kinevezett főállású jegyző bérének fele lenne és a jogviszony
kezdetétől 3 hónapos próbaidő kikötésével kerülne kinevezésre. Tehát, amennyiben ezt a testület
elfogadja, akkor jelezni kell Dömös Község Képviselő-testületének és ha ők is beleggyeznek, akkor
legkorábban június 1-től állhatna munkába  a jegyző úr. 

Félegyházi  András: Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  egyztetett  a  Kormánymegbízott  úrra  a
tekintetben,  hogy a  mai  ülés  -  jegyző  hiányában  is  –  jogszerű.  A törvényességi  felügyeletet  a
Kormányhivatal látja el.

Bártfai István: Az 50%-os bér a mostani jegyző pótlékok nélküli, alapbérének bérének az összegét
jelenti?

Dr. Kucsera Tamás Gergely:   A törvényi előírásoknak megfelelően kiszámolt, kinevezett jegyző
illetményének az 50%-a.

Bártfai István:  Az előző testületkeben is azon a véleményen volt, hogy mivel Visegrád egy kis
város,  ezért  nem  indokolt  az  aljegyző  kinevezése.  Kérelemmel  kellene  fordulni  a
kormányhivatalhoz, hogy engedje el ezt a kötelezettséget, mert annak anyagi vonazat van. 

Dr.  Kucsera  Tamás  Gergely:  Nem  tartja  valószínűleg,  hogy  erre  felmentést  adna  a
Kormányhivatal, de utána néz ennek. 

Mikesy  Tamás:  Egyetért  azzal,  hogy  ebben  az  évben  helyettesítéssel  oldják  meg  a  jegyzői
feladatokat. Továbbá azzal is egyetért, hogy amikor már tudni lehet pontosan, hogy 2013. január 1-
től  milyen feladatellátás vonatkozik Visegrádra,  akkor írjanak ki aljegyzői  pályázatot. A jegyzői
illetmény, ami a korábbi előterjesztésben szerepel, véleménye szerint vitatott, nem helyes, tehát ezt
pontosan ki kell számolni. 

Félegyházi András: Az aljegyzői pályázat vonatkozásában valóban érdemes most már megvárni az
új Ötv. végrehajtási jogszabályait s annak tükrében lehet majd meghozni a végleges döntést, mert
most nem lenne helyes egy hosszú kihatással járó döntést meghozni.

Dr. Kucsera Tamás Gergely: A polgármester kérésére megfoglamazta a határozati javaslatokat.



Félegyházi András: Kérte, aki egyetért a helyettesítő jegyző tárgyában történő megkereséssel, ezt
jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, lenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
155/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Félegyházi  András  polgármestert,  hogy
tárgyalásokat  kezdeményezzen  Dömös  Község  Önkormányzatával  helyettesítő  jegyző
személyével kapcsolatosan. 
Dömös  Község  jegyzője  Dr.  Szabó  Attila  előzetesen  arról  nyilatkozott,  hogy  elvállalná  a
helyettesítő jegyzői feladtok ellátását Visegrád Város Polgármesteri Hivatalában.

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
Dömös  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületét  levélben  megkeresse  a  hozzájáruló
nyilatkozatuk kiadása érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Félegyházi András polgármester

 

Félegyházi  András:  Kérte,  aki  a  helyettesítés  kinevezésének  korábban  ismertetett  tartalmi
elemeivel egytért, ezt jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
156/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád Város Képviselő-testülete Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző kinevezésének tartalmi
vonatkozásait az alábbiak szerint kívánja rögzíteni:
A helyettesítő jegyző munkaideje heti 20 óra, illetménye a munkaterheléssel arányos, tehát a
jogszabály  által  megállapított  jegyzői  illetmény  50%-a.  A kinevezése  3  hónapos  próbaidő
kikötésével 2012. december 31-ig szól. 

Határidő: azonnal
Felelős: Félegyházi András polgármester

 

 

Félegyházi András: Végül, aki az aljegyzői pályázatatás elvi szándékával egyetért, ezt jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, lenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
157/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA



Visegrád  Város  Képviselő-testülete  kifejezi  azon  elvi  szándékát,  hogy  a  korábbi  évek
mulasztásos törvénysértési gyakorlatát megszűntetve a jövőben az új jogszabályi környezet
adta  önkormányzati  feladtok  figyelembevételével  aljegyzői  pályázatot  kíván  meghirdetni,
helyreállítva ezzel a törvényes rendet.

Határidő: azonnal
Felelős: Félegyházi András polgármester

8.Solarsys ügy  

Félegyházi András: Az ügyben célszerű volna egy peren kívüli megegyezés. 

Mikesy Tamás:  A korábbi testület már hozott egy ilyen tartalmú határozatot, tehát ez annak egy
megerősítése lenne, így javasolja ezt elfogadni. Az elmúlt héten megtörtént a telek bejárása, így az
értékbecslés részleteit célszerű volna megtárgyalni, hogy milyen stratégiával, illetve ajánlati árral
indítsanak a tárgyaláson, ezt viszont javasolja zárt ülés keretében tárgyalni.

Félegyházi András: Egyetértett a javaslattal, kérte, aki a korábbi határozat megerősítésével egytért,
ezt jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
158/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kifejezi  azon  szándékát,  hogy  Solarsys
Szolgáltató Rendszerház Kft.  képviselőivel kezdeményezett tárgyalásokat folytatni kívánja, a
folyamatban lévő peres eljárások megszűntetése céljából. 
 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Félegyházi András: Kérte, aki Mikesy Tamás javaslatával egyetért, a zárt ülésre vonatkozóan, ezt
jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, lenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
159/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  Solarsys  Szolgáltató
Rendszerház Kft.  ügyében zárt ülést tart.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

20.15-től 20. 45-ig zárt ülés keretében folytatódott a testületi ülés, melynek keretében a Képviselő-
testület a 160/2012. (05.21.) határozatot hozta.



9.Biztosítási kártérítés kifizetése

Félegyházi András: 2010-ben történt egy sajnálatos baleset közterületen, melynek eredményeként
csuklótörést szenvedett egy hölgy. Az OEP kártérítési kérelmet nyújtott be az önkormányzat ellen.
Tekintettel arra, hogy nem történt megfelelő reakció a megkeresésekre, egy 242 875 forintos fizetési
meghagyása van az OEP-nek az önkormányzat felé. Sajnos mérlegelési lehetőség nem nagyon van,
az ügyvéd úr szerint a visszaperelésnek olyan esélye van, hogy elbukja a pert az önkormányzat. Így
a kártérítési összeg kifizetése javasolt. 

Mikesy Tamás: Véleménye szerint ezt ki kell fizetni és a visszaperelésnek sincs értelme. Sajnos ki
kell jelenteni, hogy Tóth János megbízott jegyző rossz választ adott az OEP-nek a rendelkezésre
álló iratanyagból ez világosan látszik. Neki már akkor meg kellett volna kérdezni az OEP-től, hogy
valóban jogosan kéri-e a kártérítést. De ma már nincs ebben a helyzetben az önkormányzat.

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Eljárásjogilag korrekt az, hogy az OEP 16 hónapra jelentkezett? Ezt
viszgálta  az  ügyvéd úr?  Véleménye szerint  ezt  meg kellene  nézni  előbb.  Így ezzel  kiegészítve
javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Félegyházi András: Kérte, akia módosító javaslatot elfogadja, ezt jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, lenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
161/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  Pungor  Ferencné  balesetével
kapcsolatos OEP által követlet kártérítési összeg kifizetésével kapcsolatos határozati javaslat
módosításával, mely szerint a kifizetésre csak akkor kerül sor, ha az önkormányzat jogásza
megvizsgálja a követelés jogszerűségét, mivel az OEP 16 hónap után nyújtotta be a kártérítési
követelését. 
 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 
Félegyházi András: Kérte, aki a módosított határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, lenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
162/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  242.875,-  Ft  kártérítési  összeg
kifizetéséről  döntött az OEP Közép-Magyarországi Területi  Hivatala felé Pungor Ferencné
balesete kapcsán, amennyiben Dr. Kiss György, az önkormányzat jogi képviselője álláspontja
szerint az OEP követelése eljárásjogilag is helytálló, tekintettel arra, hogy  a baleset és az OEP
által történt megkeresés között 16 hónap telt el. 



 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10. Egyebek

- Tulajdonosi hozzájárulás a Schulek u. 1543 hrsz.-ú ingatlan villamos energia vezetéséhez

Bálint Zsolt: Elmonta, hogy Lelkes Lászlóné kereste meg azzal a kéréssel, hogy az önkormányzat
adja ki tulajdonosi hozzájárulását, annak érdekében, hogy a villanyvezeték elvezetéshez szükséges
utómunkálatokat eltudják végezni. Javaolja, hogy ezt a hozzájrulást most adja meg a testület, hogy a
héten már megtudják csinálni, az önkormányzatnak költsége nincs.

Bártfai István: Bizottság is javasolja a hozzájárulás kiadását.

Félegyházi András: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslataot elfogadja,
ezt jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, lenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
163/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  kérelem  alapján  tulajdonosi  és
közútkezelői  hozzájárulását  adja a Goldex Control  Kft.  által  a  Schulek  utca  1543 hrsz.-ú
ingatlan villamos energiaellátó földkábeles csatlakozó vezeték létesítéséhez.
 

Felelős: polgármester
Határidő: ülést követően azonnal

Gécs János kérelme faház bérletére vonatkozóan

Bálint Zsolt: Gécs János azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a Dobos utcában
lévő faházat kivenné a fűtési szezon kezdetéig. Az önkormányzatnak is jó lenne, hiszen most csak a
készenléti díjat fizeti utána, így meg bevétel is lenne. Fizetné a rezsit, illetve a megállapított bérleti
díjat  és  karbantartaná  a  ház  körül  a  területet.  A bérleti  díj  megegyezne  azzal,  mint  amennyi  a
Rákóczi utcában lévő hasonló felszereltségű lakás bérleti díja.

Félegyházi András: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot
elfogadja, ezt jelezze!

Visegrád  Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, lenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
164/2012 (05. 21.)
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló Dobos
utcában lévő faházat bérbe adja Gécs János részére. 
A faház bérleti díja 6835 Ft/hó + rezsi költség, melyet bérlő minden hónap 15-ig köteles az



önkormányzat részére megfizetni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bálint Zsolt:  Többen jelezték, hogy a VIFA-nál mostanában nagyon büdöset égetnek, fekete füst
száll ki a kéményből. Menjen ki egy felszólítás, hogy ezt szüntessék meg.

Mikesy Tamás: Kéri, hogy a következő ülésen az elmaradt beszámolók kerüljenek napirendre. 

Bártfai  István:  Az elmúlt  időszakban meghozott  testületi  határozatok végrehajásával  a  korábbi
jegyzőt el kellene számoltatni. Átadás-átvételnek nem kell történnie?

Hintenberger András: Amint lesz helyettesítő jegyző az átadás-átvétel megtörténhet.

Dr. Kucsera Tamás Gergely: A határozatok végrahjtása a határozatok tárából kiderül. 

Mikesy Tamás: A pénzügyi helyzetről kaphatna a testület egy tájékoztatást? Többen jelezték, hogy
a választási jegyzőkönyvek már nem elérhetőek a honlapon, ez jó lenne, ha visszakerülhetne. Kéri,
hogy nézzék meg az elmúlt egy évben milyen határozatok születtek és abból mi lett végrehajtva. 

Félegyházi András:  A mai napon kapott egy pénzügyi tájékoztatást, e szerint jelen pillanatban a
bérhitel vissza van töltve, 43 millió forintos a folyószámlahitel jelen pillanatban. Sajnos kifizetetlen
számlák elég nagy számban vannak. Erről szigorúbb nyilvántartást fog vezetni a hivatal a jövőben,
egyébként  ezzel  kapcsoaltban  arra  törekednek,  hogy  heti  rendszerességgel  ezeket  átnézzék  és
kiegyenlítsék. 

Bálint Zsolt: A képviselői tiszteletdíjak felajánlásátr ki kellene fizetni, mert ebben az évben még ez
nem történt meg. 

Mikesy Tamás: Jelezte, hogy a dolgozók SZÉP kártyájának feltöltése is egy igen jelentős összeg
lesz.

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

Kmf.

   Félegyházi András             Tóth János
        polgármester  mb. jegyző



Visegrád Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szám: 16/2012.
Határozatok száma: 165-168/2012. (05.24.)

JEGYZŐKÖNYV

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. május 24-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

1.Óvoda fejlesztés kivitelezési közbeszerzés – Bíráló Bizottság létrehozása
2.Ispán László kérelme közterület foglalás ingyenes engedélyezésére



Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én, 18.30 órakor a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Képviselők:
Félegyházi András polgármester
Bálint Zsolt
Bártfai István
Hintenberger András
Mikesy Tamás
Schüszerl Károly

Távol maradt képviselő:

Dr. Kucsera Tamás Gergely

Jegyzőkönyvvezető:
Miklós Melinda

Meghívott:

Tegzes Dániel VVF Kft ügyvezető



Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
jelen van, határozatképes az ülést megnyitotta. A rendkívüli ülésnek 2 napirendi pontja van, az első
az  óvoda  közbeszerzés  lefolytatásához  szükséges  bizottság  létrehozása,  a  másik  Ispán  László
beadványa közterület foglalás engedély tárgyában.

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület egyhsngúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
165/2012 (05.24.)
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képviuselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. Óvoda fejlesztés kivitelezési közbeszerzés – Bíráló Bizottság létrehozása
 Meghívott: Tegzes Dániel Visegrádi Városfejlesztő Kft.

Tegzes Dániel: Az óvoda közbeszerzési pályázatára, ami egy tárgyalásos eljárás volt, megérkeztek
az  ajánlatok.  A  közbeszerzési  tanácsadó  az  ajánlatokat  megvizsgálta  és  a  szakvéleményét
megküldte.  Most  arra  volna szükség,  hogy a város  közbeszetzési  szabályzatának megfelelően a
bíráló  bizottság  meghozza  a  döntést.  A jegyzői  titkárságvezető  azt  a  tájékoztatást  adta,  hogy a
közbeszerzéssel  kapcsolatos feladatok a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző  Bizottság hatáskörébe
tartoznak,  az  SZMSZ alapján.  E bizottság jelenleg csak 2 fős,  viszont  a  közbeszerzési  törvény
előírja,  hogy  3  tagú  bizottságnak  kell  lennie.  Javasolja,  hogy  fogadja  el  határozatban  azt  a
Képviselő-testület,  hogy a jegyzői  titkárságvezetőt  Miklós  Melindát,   a  műszaki  előadót Kenéz
Attilát és személyét, mint projektmenedzsert kérje fel a Bíráló Bizottságba. Előzetesen mindenkivel
konzultát és a jelölést mindenki elfogadta. A holnapi nap folyamán hozná meg a Bizottság döntését
az  ajánlatok  érvényességére,  illetve  érvénytelenségére  vonatkozóan.  A jövő  hét  keddi  tárgyalás
levezetésével  pedig Miklós Melinda jegyzői  titkárságvezetőt  kellene megbízni,  mivel  előre nem
látható okok miatt polgármester úr azon nem tud jelen lenni.
A polgármester kérésére ismertette a pontos határozati javaslatot.

Félegyházi András: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a Tegzes Dániel által
ismertetett 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
166/2012. (05.24.)
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fellegvár Óvoda bővítésének kivitlezési
munkái megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárásban az eljárni jogosult  Bíráló Bizottság
tagjait  az  alábbiakban  nevezi  meg:  Miklós  Melinda  jegyzői  titkárságvezető,  Kenéz  Attila
műszaki alőadó és Tegzes Dániel projektmenedzser. 
A Képviselő-testület felahatalmazza a Bíráló Bizottságot az érvényesség megállapítására.



Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tegzes Dániel:  A következő határozati javaslat pedig arról szólna, hogy a 2012. május 29-én 10
órakor tartandó közbeszerzési tárgyalás levezetésével a Képviselő-testület megbízza Miklós
Melinda jegyzői titkárságvezetőt.

Félegyházi András: Schüszterl Károly és Mikesy Tamás képviselők jelezték, hogy ott lesznek a
tárgyaláson, kéri a testület többi tagját is, hogy amnneiyben tudnak legyenek jelen. Lévai László
műszaki ellenőr is jelen lesz, hiszen őt a szetződése felhatalmazza arra, hogy ezen a tárgyaláson
tárgyalópartnerként jelen legyen.

Mivel egyéb hozzászólás 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
167/2012. (05.24.)
HATÁROZATA

Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fellegvár Óvoda bővítésének kivitelezési munkái
megvalósítására  kiírt  közbeszerzési  eljárásban,  2012.  május  29-én  10  órakor  tartandó
tárgyalás levezetésével megbízza Miklós Melinda jegyzői titkárságvezetőt.

Határidő: 2012. 05. 29.
Felelős: polgármester

2. Ispán László kérelme közterület foglalási ingyenes engedélyezésére
Előterjesztő: Félegyházi András (szóbeli)

Félegyházi  András:  Ispán  László  azzal  a  kéréssel  fordult  az  Önkormányzathoz,  hogy a  május
26-28-ig  megrendezésre  kerülő  „Pünkösdi  Vásár”  közterület  foglalási  díját,  melyet  egy korábbi
határozatban [(85/2012. (03.29.)] 105.000,- Ft-ban állapított meg az előző testület engedje el. Az
előzetes egyeztetés során Ispán Márta azt a tájékoztatást adta,  hogy a rendezvényen 7 db stand
megjelenése várható,  ebből  4  visegrádiak  által,  3  pedig nem. Úgy gondolja,  hogy nem lehet  a
rendezvényt sem ellehetetleníteni, ugyanakkor precedenst sem kell teremteni. Javaslat az, hogy a 3
db nem visegrádi stand területfoglalási díja 10.000,- Ft/db. Tehát Ispánék a holnapi napon a 30.000,-
Ft befizetése ellenében megkaphatják a közterületet. Ezen felül amennyiben a rendezvényen 3-nál
több, nem visegrádi illetőségű  árus lenne jelen, azok után is további 10-10 ezer forintot köteles
befizetni a pénztárba. 

Bálint  Zsolt: Ezen  kívül  a  többi  költséget,  mint  áramdíj,  hulladék  eltakarítás,  azt  is  neki  kell
fizetnie, csak a közterület foglalás díja csökken. 

Bártfa  István: A  szemétszállítás  is  lehetne  egyfajta  kedvezmény,  az  által,  hogy  azt  az
Önkormányzat  elvégzi.  Kérdezi,  hogy a levelükben  említett  reklámozás a  város  részéről  miben
nyilvánult meg? Hiszen ezeknek a rendezvényeknek igen komoly reklámjai voltak, vajon ezt az
Önkormányzat fizette?

Félegyházi András: Erről nincs tudomása, arról igen, hogy a városi honlapon fent voltak ezek a
rendezvények  és  tudomása  szerint  a  TDM-el  is  együttműködtek,  Cseke  László  volt  egy



sajtótájékoztatón a TDM képviseletében. 

Mikesy Tamás: Nézzék meg, hogy történt-e ilyen jellegű kifizetés.

Bálint Zsolt: Véleménye szerint ebbe semmilyen közös megrendezés nem volt. 

Bártfai István: Pozitívum volt az, hogy a városnak is reklámot adott a rendezvény, jó próbálkozás
volt.

Schüszterl  Károly: Ki  fogja  ellenőrizni,  hogy  hány  stand  van  ténylegesen  kint?  Az
Önkormányzattól valaki, vagy a pakolóőr?

Félegyházi András: Valaki kimegy és megszámolja az Önkormányzat részéről.
Mivel egyéb kérdés illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 30.000,- Ft közterület foglalási díjat
elfogadja, ezt jelezze!

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének
168/2012. (05.24.)
HATÁROZATA

Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2012.  május  26-28-ig  Ispán  László  által
megrendezésre  kerülő  „Pünkösdi  vásár”  rendezvény  közterület  foglalási  díját  30.000,-  Ft
összegben határozza meg. Amennyiben a rendezvényen 3-nál több nem visegrádi illetőségű
árus  standja  jelenik  meg,  úgy  minden további  standért  10-10.000,-  Ft-ot  köteles  befizetni
Visegrád Város Önkormányzat  pénztárába a rendezvény után.  Továbbá vállalkozó köteles
fizetni a rendezvénnyel összefüggő  minden egyéb kiadást (hulladékszállítás, áramdíj, vízdíj
stb.).

Határidő: 2012. 05. 25.
Felelős: polgármester

Félegyházi András: Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta.

Kmf.

Félegyházi András Tóth János
        polgármester                         mb. jegyző



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 

 

 

Szám:   17/2012. 
Határozatok száma:  169-181/2012. (05.29.) 
   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. május 29-én megtartott nyílt üléséről  

 

 

 

1. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a feladat 2011. évi ellátásáról 
2. A Védőnői Szolgálat beszámolója 2011. évi munkájáról 
3. A házi- és üzemorvos beszámolója 2011. évi munkájáról 
4. Beszámoló a Rendőrőrs 2011. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetéről  
5. Visegrádi Rendőrörs körzeti megbízottjának tájékoztatója a településen végzett   

tevékenységéről 
6. A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
7. Pro Visegrád Nonprofit Kft. beszámolója 
8. A Visegrádi Városfejlesztő Kft. beszámolója 
9. Óvoda korszerűsítés – közbeszerzés  
10. Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2011. évi 
tevékenységéről 
11. Árvízvédelmi beruházás területszerzéssel kapcsolatos feladatok elátására vállalkozó 
beszerzése 
12. Egyebek I. 
13. Jegyző beszámolója a Polgármesteri Hivatal 2011. szeptember 01-től - 2012. május 1-ig 
terjedő időszak munkájáról 
14. Egyebek II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én, 18.00 órakor a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 
   Miklós Melinda 
      

 

 

Meghívottak: 
 

   Bognár Judit Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
   Matykó Ádám Családsegítő Szolgálat 
   Balogh Zoltánné védőnő 
   Benzsay Csaba rendőrőrs parancsnok 
   Kovács László rendőr alezredes Szentendrei Rendőrkapitány 
   Bátka Szabolcs körzeti megbízott 
   Tegzes Dániel Visegrádi Városfejlesztő Kft. 
   Tóth János mb. jegyő 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirendi javaslatban szereplő 11. napirendi 
pontot levette napirendről, mivel idő közben azt a testület az elmúlt héten tartott rendkívüli ülésén 
megtárgyalta annak sürgősségére való tekintettel, viszont egy napirendi pontot felvenni javasolt a 
napirendek sorába az árvízvédelmi beruházás területszervezéssel kapcsolatos feladatok elátására 
vállalkozó beszerzése tárgyában.  
Mivel a napirenddel kapcsolatban egyéb módosító javaslat nem érkezett, kérte, aki a napirend 
módosítását  elfogadja, ezt jelezze! 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
169/2012. (05.29.)  
HATÁROZATA 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend módosítását elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Félegyházi András: Kérte, aki a módosított napirendet elfogadja, ezt jelezze! 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
170/2012. (05.29.)  
HATÁROZATA 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

1. npr: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a feladat 2011. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Bognár Judit Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

Bognár Judit: Elmondta, hogy szerencsés módon a településen nincs nagy gond, hiszen alacsony a 
munkanélküliség, így leginkáb prevenciós munkát végeznek. Bizalomépítés céljából felajánlotta a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat együttműködését például városi rendezvények keretében.  
 

Mikesy Tamás: Elmondta, hogy ő személyesen is látja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkáját, mivel minden héten a művelődési házban tartanak ügyfélfogadást és köszöni a 
munkájukat. 
 

Schüszterl Károly: Szeretné kérni, hogy nyújtsanak segítséget idős embereknek például különböző 
forma nyomtatványok kitöltésében, mivel ezzel kapcsolatban több jelzést kapott. 
 

Bognár Judit: Elmondta, természtesen minden segítséget igyekeznek megadni, de hozzátette, hogy 
idáig ilyen jellegű segítség adásra nem volt szükség, mivel a hivatal dolgozói nagyon kedvesek és 
szinte minden nemű segítséget megadnak az ilyen problémával jelentkező idős ügyfeleknek.  
 



Félegyházi András: Szeretné ha az önkormányzat a jövőben elindítana egy önkéntes mozgalamat ,  
amelyben részt vehetnének olyanok, akiknek van kapacitása ilyen segítő munkában. 
Mivel a témáal kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérte, aki a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
171/2012. (05.29.)  
HATÁROZATA 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat beszámolóját a 2011. évi feladat ellátásról. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

2. npr: Védőnői Szolgálat beszámolója 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Balogh Zoltánné védőnő 

 

Balogh Zoltánné: Röviden kiegészítette írásos beszámolóját. Kérte, hogy amennyiben lehetséges a 
védőnői szolgálat helyiségét fel kellene egy kicsit újítani, mert sajnos lassan 20 éve nem történt 
renoválás és így nagyon rossz állapotban van. 
 

Félegyházi András: A függőben lévő pályázatok tükrében az elkövetkezendő rövid időszakban 
átnézik, hogy mit lehet tenni ez ügyben, hiszen ez természetesen nagyon fontos dolog, de nem tud 
most konkrétumot mondani. 
 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a védőnői beszámolót 
elfogadja, ezt jelezze! 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
172/2012. (05.29.)  
HATÁROZATA 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Védőnői Szolgálat beszámolóját a 
2011. évi feladat ellátásról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

 

 

 

3. npr: A házi- és üzemorvos beszámolója 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Dr. Balázs Mária Anna háziorvos 

 

Félegyházi András: A doktornő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni, mivel 
halaszthatatlan dolga van. 



 

Bálint Zsolt: Ebben az esetben ügyrendi javaslata van, mely szerint ne tárgyalják meg a doktornő 
távol létében a beszámolót, mivel nyilván lenne hozzá képviselői kérdés, halasszák el ennek 
megtárgyalását a következő ülésre. 
 

Félegyházi András: Kérte, aki Bálint Zsolt képviselő úr ügyrendi javaslatával egyetért, ezt jelezze! 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
173/2012. (05.29.)  
HATÁROZATA 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Bálint Zsolt képviselő ügyrendi 
javaslatával, mely szerint a házi és üzemorvos 2011. évi beszámolóját a doktornő jelenlétében a 
következő ülésen tárgyalja meg a Képviselő-testület. 
 

Határidő: következő testületi ülés 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

4. npr:  Beszámoló a Rendőrőrs 2011. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetéről  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Benzsay Csaba őrsparancsnok, Kovács László r. alezredes szentendrei rendőrkapitány 

 

Benzsay Csaba: Bemutatta az újonnan kinevezett szentendrei rendőrkapitányság vezetőt Kovács 
László r. alezredes urat. Elmondta, hogy az elmúlt évekhez képest kis mértékben csökkent az 
elkövetett bűncselekmények száma. A terület közbiztonsága jónak mondható, ez köszönhető a 
körzeti megbízott munkájának is. A rendőrörs létszáma nagyon kevés  továbbra is problémát jelen a 
fiatal rendőrök megtartása. Az épület felújításra szorulna, de tudja, hogy az elkövetkezendő 
időszakban változás fog történni e téren. Fontosnak tartja, hogy a polgárőrséggel rendkívül jó az 
együttműködése a rendőőrsnek. 
 

Kovács László: Röviden bemutatkozott. Kihangsúlyozta, hogy az mindenképpen örvendetes, hogy 
ez a vidék még mindíg sokkal nyuglamasabb, mint az ország egyes más térségei. Sajnálatos módon 
a helyi rendőrőrs létszáma valóban kevés, nehéz a rendőrök itt tartása, kevés a szolgálati lakás. 
Kérte, a képviselőket, hogy bármilyen lakossági problémával keressék meg. Továbbá fontosnak 
tartja a fiatalok és az idősek biztonsági tanácsokkal való ellátását, a velük való kapcsolattartást.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy az urakkal folytatott már egyeztetést a felújítás kapcsán, 
átadtak egy feljegyzést, melyben leírták a homlokzat és a kazán problémáját, melyekkel szinte 
azonnal foglakozni kell. Mint ahogyan a védőnői tanácsadó esetében, itt is keresik a megoldást, 
hiszen ez is fontos. Meg kell találni rá a forrást. Illetve a rendőr urak azt jelezték, hogy 
közmunkások vannak a rendőri állományban és amennyiben a város tudja biztosítani az anyagot, 
akkor a munkásokat ők tunák biztosítani. Viszont sajnos az anyaghoz is pénz szükséges, tehát erre 
is meg kell találni még a megoldást.  
 
Mikesy Tamás:  Köszöni a rendőrörs segítségét, amelyet minden évben megkap a város a 
rendezvények és főként a palotajátékok ideje alatt. Úgy látja a statisztikából, hogy eléggé hullámzó 
a bűncselekmények száma itt a városban. 
 
Kovács László: Igyekeznek fokozni a renőri jelenlétet, ahol gond jelentkezik. 
 
Schüszterl Károly: Felhívta a figyelmet, hogy a rendőrörs épületében a kazánt ki kell cserélni, 



ezért az új engedélyezési eljárást el kellene indítania a hivatalnak, hogy ne csússzanak ki az időből. 
 
Félegyházi András: Megköszönte a beszámolót. Kérte a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak a 
beszámolóról! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
174/2012. (05.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrőrs 2011. évi munkájáról és a közbiztonság 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
5. npr: Visegrádi Rendőrörs körzeti megbízottjának tájékoztatója a településen végzett   

tevékenységéről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Bátka Szabolcs körzeti megbízott 
 
Bátka Szabolcs: Tájékoztatóját azzal kívánta kiegészíteni, hogy a rendőrőrs számára nagy gondot 
jelent a Hilton szálloda építkezésén jelentkező értékek eltulajdonítása. Mivel a tulajdonosi kört 
nehéz felderíteni, ezért így velük nem is igazán tudnak együttműködni és tavalyi évtől ők sem 
intézkednek az épület őrzéséről. Ők ennek megfelelően erősítették a rendőri ellenőrzést a területen, 
de amíg ott van mit elvinni és nem lesz a tulajdonos részéről megfelelő védelem, addig ez 
valószínűleg folytatódni fog. A másik jelentősebb probléma a településen az idősek kárára 
elkövetett bűncselekmények. Ezek során különböző szolgáltatónak, illetve közmű leolvasónak 
adják ki magukat. 
 
Schüszterl Károly: Kéri, hogy a hétvégén fokozottabb rendőri jelenlét legyen a Rév utcában 
történő parkolás segítése, illetve a szabálytalanságok kiküszöbölése érdekében.  
 
Mikesy Tamás: Egy átfogó parkolási rend kialakítása szükséges lenne a városban, ehhez szeretnék 
kérni majd a rendőrök együttműködését, segítségét.  
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy több kérdés illetve hozzászólás nem volt, megköszönte a 
tájékoztatást. 
 
6. npr: A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
 
Félegyházi András: Az elmúlt egy hétben tovább folytatódott az ügyek felvétele. Dr. Kiss György 
ügyvéd úrral hosszas egyeztetést folytatott, ennek eredménye, hogy a jövő héten egyeztető tárgyalás 
lesz a Solarsys Kft. képviselőivel. Az OTP képviselői tettek bemutatkozó látogatást, továbbá 
felhívták a figyelmet a folyószámla hitel lekéréssel és kezelésével kapcsolatos dolgokra, melyeknek 
a pénzügyi osztály dolgozói és a pénzügyi bizottság is utána kell nézzen. Az iskolabusz kérdésében 
Mikesy Tamás képviselőt kérte meg, hogy többekkel próbálják meg átnézni a busz működésének 
legfontosabb, aktuális kérdéseit, ennek eredményéről szóló tájékoztatás a jövő héten napirend lesz a 
testületi ülésen. A hulladékszállítással kapcsolatban megkapott egy komoly összeszedett anyagot 
Bánó Lászlótól és Dr. Schilling Dorottyától. A mai napon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél egy 
egyeztető megbeszélés zajlott a városközpont, városháza és a gát projektekről, melynek részleteit az 
egyebek napirend keretében ismerteti. Holnap délelőtt a KVG képviselőivel tart megbeszélést, jövő 



héten pedig kistérségi egyeztetés lesz a jövőbeni szemétszállítási kérdéskörében, a közbeszerzés 
előkészítésével kapcsolatosan Leányfalun. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Tájékoztatta a testületet, hogy a múlt héten kapcsolatfelvétel 
céljából találkozott a főpolgármester helyettes úrral, aki többek között arról is tájékoztatta, hogy a 
Szociális Otthonnak új igazgatója lesz a közel jövőben. Így javasolja polgármester úrnak, hogy az 
illetékes bizottság elnökével hívja meg az új intézményvezetőt a jövőbeni jó együttműködés 
kialakítása céljából.  
 
7. npr: Pro Visegrád Nonprofit Kft. beszámolója 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László ügyvezető 
 
Cseke László: A könyvvizsgáló jelentése is készen van, a holnapi nap folyamán ezt rendelkezésre 
bocsátja. Elmondta, hogy a közel múltban a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálatot tartott, 
melynek során azt állapították meg, hogy törvényesen járt el a Kft. A Pro Visegrád legfontosabb 
feladata a palotajátékok lebonyolítása. Sajnálatos módon 2010 óra nem sikerült pozitív szaldót 
hozni, melynek több oka is volt. Próbálják csökkenteni a kiadásokat, a múzeumtól kaptak bérleti díj 
engedményt idénre, illetve a szállás díjakból is sikerült kedvezményt kapni a szereplők részére az 
idei évre. Jó hír, hogy két pályázatuk már nyert az idén. 
 
Bálint Zsolt: Most jelenleg hogy áll pénzügyileg a Kft., vagyis mennyi volt a 2011. év végi 
állapot? 
 
Cseke László: 2011. december 31-én 1.860.000,- Ft volt a számlán. Kifizetetlen számla nincs. Ami 
még érdekes lehet, hogy a palotajátékok szponzorációjával nagyon rosszul állnak, ezért kéri, aki 
ebben segíteni tud, az tegye meg.  
 
Mikesy Tamás: Jól látható a pénzügyi beszámolóból, hogy a veszteségek a tőke terhére mentek. 
Véleménye szerint a palotajátékokat ennek ellenére tovább kell vinni, de a visszafogással óvatosan 
kell bánni, csak addig lehet elmenni, amíg még a színvonal rovására ez nem megy. 
 
Félegyházi András: Több kérdés, illetve hozzászólás nem lévén, kérte a testületet, aki a Pro 
Visegrád Kft beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
175/2012. (05.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pro Visegrád Nonprofit Kft. 2011. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
8. npr: A Visegrádi Városfejlesztő Kft. beszámolója 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Tegzes Dániel ügyvezető 
 
Tegzes Dániel: A Kft-ben az ügyvezető, a könyvvelő és a könyvvizsgáló bérezésén kívül 



semmilyen más költség nem jelentkezik. Elöljáróban jelezni szeretné, hogy az igazi problémák az 
idei év végén fognak jelentkezni, hiszen az üzleti terv szerint a Kft. egy 2,5 éves periódisra lett 
kitalálva, hogy 4 projektet lebonyolítson, amelyből mára már csak 2 van. Ezekkel 1,5 éves 
csúszásban vannak, és az állandó költségek jelentkeznek, tehát a Kft-nek finanszírozási hiánya lesz 
a jövőben. A könyvvizsgáló Helm János elküldte jelentését és egyben lemondását is, mivel a 
társaság sem könyvelését, sem működését tekintve nem szorul könyvvizsgálatra, és nem is kötelező. 
 

− Félegyházi András polgármester távozott az ülésteremből, így a testület 6 fővel (7 főből) van 
jelen, határozatképes - 

 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Mivel a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
Visegrádi Városfejlesztő Kft. beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, (Félegyházi 
András polgármester nem volt jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
176/2012. (05.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrádi Városfejlesztő Kft. 2011. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
− Félegyházi András polgármester visszatért az üléstermbe, így a testület 7 fővel (7főből) van 

jelen, határozatképes - 
 

9. npr: Óvoda korszerűsítés – közbeszerzés 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Javasolta, hogy ennek a napirendnek a tárgyalását halasszák el a következő 
ülésre, mert a mai napon a pályázóval történt tárgyalás eredménye az lett, hogy nem kíván engedni 
az ajánlati árból, viszont a holnapi napig egy alternatív költségvetést még beadhat, ezért ez előtt 
nem lenne szerencsés dönteni.  
Kérte, aki a napirend levételével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
177/2012. (05.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óvoda korszerűsítés- 
közbeszerzés című napirendi pont leveszi napirendről és ennek tárgyalsát a következő ülésére 
halasztja. 
 



Határidő: következő testületi ülés 
Felelős: polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel Tóth János korábbi megbízott jegyző jelezte, hogy 20 óra körül tud 
jönni, ezért javasolta, hogy megérkezéséig vegyék előre a soron következő napirendeket.- 
 

10. npr: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2011. évi 
tevékenységéről 

        Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
        Meghívott: Mikesy Tamás igazgató 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a beszámolóját a korábbi éveknek megfelelően írásban is 
elkészítette. Ezt kiegészítve elmondta, hogy sajnálatos módon a tavalyi évben a Művelődési Ház 
költségvetésileg igen csak meg lett kurtítva, ezért a szakmaiság súlyosan sérült. A nyári 
rendezvénysorozatokat el kellett hagyni, a városnapokat kivették a kezéből, majd ősszel a mozi is 
bezárt. Ennek ellenére próbálták úgy végezni munkájukat, hogy a ház talpon maradjon. 
 
Bálint Zsolt: Idén lesz-e a hagyományos augusztus 20-i rendezvény? 
 
Mikesy Tamás: Igen, szeretnék megrendezni, bár a költségvetés kevesebb lesz. 
 
Félegyházi András: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a Művelődési Ház 
beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
 

− Mikesy Tamás képviselő bejelentette érintettségét, így nem szavaz - 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, (Mikesy Tamás 
nem szavazaott)  ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
178/2012. (05.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi 
Könyvtár beszámolóját a 2011. évi tevékenységéről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
11. npr: Árvízvédelmi beruházás területszerzéssel kapcsolatos feladatok elátására 

vállalkozó beszerzése 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az árvízvédelmi pályázat tartalamaz egy  költségkeretet a területszerzéssel 
kapcsolatos feladatok ellátására. Ezt egy meghívásos közbeszerzéssel le lehet bonyolítani. Az 
előterjesztés tartalmazza a 3 megkeresendő ügyvédi irodát. 
 
Bálint Zsolt: A költség a pályázatból leírható? 
 
Félegyházi András: Igen, a költségkeret 2,5 millió forint.  
 
Mikesy Tamás: Ez a befejező köre ennek a területrendezésnek, mert úgy tudja, hogy 
előszerződések már köttetek. 
 



Miklós Melinda: Igen, az előszerződések már megvannak, ez a második forduló. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 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 
179/2012. (05.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Duna menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon” c. pályázat megvalósításához a területszerzéssel kapcsolatos 
feladatokat ellátó szervezet beszerzésére vonatkozó ajánlatkérési felhívások kiküldését az 
előterjesztésben szereplő cégek részére. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
12. npr: Egyebek 

 
Bártfai István: Az alábbi témákban kéri az intézkedést: 

− fellegvár út rendbetételére a Közútkezelőt fel kellene szólítani 
− Visegrád táblát pótolni szükséges 
− A dunabogdányi egyenesben lévő barna Visegrád táblát le kellene szedetni és 

Szentgyörgypusztához kellene tenni, mert megtévesztő 
− felhívta a figyelmet, hogy a vagyonnyilatkozatát adja le minden képviselő 
− volt-e már a polgármester úr kistérségi ülésen 
− Pilisi Parkerdővel felvette-e már a kapcsolatot a területcserék vonatkozásában 

 
Félegyházi András: Elmondta, hogy Horváth Frigyessel a jövő héten fog talalkozni, akinek ezeket 
a közútkezelői kérdéseket szóba fogja hozni. Kistérségi ülés még nem volt, de ha lesz, arra 
természetesen elmegy és be fog számolni a testületnek az ott elhangzottakról. Zambó Péterrel, a 
Parkerdő igazgatójával 3 konkrét ügyben tárgyalt, az egyik volt a területcserék ügye, a másik a 
patak témája, a haramadik pedig az erdei iskola kérdése volt. A területcserékről további 
egyzetetések lesznek.  
 
Schüszterl Károly: A dunabogdányi egyenesben azért van kint az a tábla, mert körzetközpontilag 
Dunabogdány Visegrádoz tartozik. 
 
 
Bálint Zsolt:  

− Az erdei iskolába várják az önkormányzat jelezését, hogy a nyáron költözik-e az óvoda vagy 
sem, mert a nyári programokat nem tudják szervezni 

− A könyvvizsgáló ügyében lépni kellene 
 
Félegyházi András: A pénzügy tájékoztatása szerint a könyvvizsgáló kérdése valóban fontos, de 
nem a legfontosabb kérdés most. A pénzügyi bizottság foglalkozni fog ezzel a kérdéssel, a pályázat 
hamarosan kiírásra kerül. 
 
Bálint Zsolt: Kéri a polgármester urat, hogy Eőry Dénes volt képviselőtől és jegyző asszonytól 



vegye vissza a mobiltelefonokat és a jogtalan használat alatt keletkezett számlát fizessék be, ha 
idáig ezt nem tették. Úgy tudja, hogy 2010. október óta volt egy olyan megállapodás, hogy a 
készenléti díj felét és az a feletti összegeket ki fogják fizetni, de tudomása szerint ez még nem 
történt meg.  
Félegyházi András: Lépéseket fognak tenni ez ügyben. 
 
Mikesy Tamás: A dolgozók caffetériája el lett indítva, felmérték, hogy ki mit kér a SZÉP kártyára 
és mikor, hogy ütemezni lehessen a kifizetést. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a Tényfeltáró Bizottság, - ha meg lesznek a külsős tagjai - akkor 
szeretne összeülni, várja az ötleteket mindenkitől, hogy mit vizsgáljon, azon kívül a listán kívül, 
ami már összeállt. 
 

13. npr: Jegyző beszámolója a Polgármesteri Hivatal 2011. szeptember 01-től - 2012. 
május 1-ig terjedő időszak munkájáról 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Tóth János mb. jegyző 
 
Tóth János: Írásos beszámolóját azzal kívánta kiegészíteni, hogy az elmúlt 8 hónapban fontos 
feladata volt még az önkormányzatnak a népszámlálás lebonyolítása is, melynek haladéktalanul 
eleget is tettek a kollégák. Véleménye szerint a Polgármesteri Hivatal munkáját leginkább az elmúlt 
8 év befolyásolta, ami a hivatali vezetés miatt nem volt kiegyensúlyozott. Remélhetőleg az 
elkövetkezendő időszakban több segítséget kap a testület a jegyzői és a hivatali oldalról. Ha 
bárkinek kérdése, illetve felvetése van, ami segítséget nyújthat a részéről, akkor szívesen áll 
rendelkezésre a továbbiakban is.  
 
Mikesy Tamás: Azzal a megállapítással egyetért, hogy a korábbi évek jegyzői vezetése nem volt 
megfelelő, a helyettesítések miatt, így az elmúlt 8 év hátraléka csak arrébb lett tolva és nem lett 
elintézve. Ami az elmúlt 8 hónapot illeti kiderült, hogy a hulladékkezeléssel kapcsolatban nem 
lelhetők fel ügyiratok a hivatalban. A múltkori testületi ülésen tárgyalt OEP kártérítés ügy is a 
hivatal hanyag kezlése miatt jutott abba az állapotban, hogy ki kellett fizetni. Az elmúlt időszakban 
hozott rendeletekből sem lett végrehajtva a nagy része. Az előbb volt szó a dolgozók caffetériájáról, 
ami szintén nem került előkészítésre sem. Ami pedig az ülések előkészítését illeti, az egyik 
legnagyobb kudarca volt a hivatal vezetésének. Tehát megállapítható, hogy az elmúlt nyolc 
hónapban hiányzott az irányítás a hivatalban úgy polgármesteri, mint jegyzői részről egyaránt, ezt 
az is alátámasztja, hogy polgármester úr éppen az imént említette és köszönte meg a hivatal 
dolgozóinak az elmúlt két hét megfeszített tempóban végzett munkáját, tehát a hivatal dolgozói 
tudnak dolgozni és értenek is hozzá csak a megfelelő irányítás hiányzott. A beszámolót ezek miatt 
nem tudja elfogadni. 
 
Bálint Zsolt: Abban ő is egyetért, hogy az utóbbi 8 év és az elmúlt időszak 3 jegyzője miatt jutott 
odaVisegrád, ahova jutott. 
 
Félegyházi András: Furcsa helyeztet okozott, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos ügyben 
derült ki, hogy két olyan dokumentum nem került elő itt Visegrádon, ami egyébként 
Dunabogdányban megvolt, az egyik egy űrlap volt a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. felé, a 
másik pedig egy kormányhivatali válasz, amit a kistérség összes polgármestere megkapott, 
Visegrádon viszont nem volt fellelhető.   
 
Tóth János: Elmondta, hogy a kormányhivatal állásfoglalását Tahitótfaluból minden kistérségi 
hivatalnak továbbították. Amikor a Képviselő-testületet e kérdésben tájékoztatták, akkor annak az 
álláspontnak adott hangot, hogy egyelőre nincs vész, nem kell senkihez csatlakozni, nincs szükség 
közbeszerzés kiírására. Íly módon nem tudja, hogy kinek mit kellett volna tenni. Most is jelen van 3 
képviselő az akkori testületből, aki ezt az állásfoglalást adta. Álláspontja szerint nem volt ez a 



kérdés olyan sűrgető, hiszen év közben változik a hulladékszállítási törvény, így lehet, hogy a 
közbeszerzés is okafogyottá válik. Az OEP kártérítésével kapcsoaltban elmondta, hogy válaszolt az 
OEP megkeresésére, egyéb irattal nem találkozott ez ügyben. 
 
Mikesy Tamás: A jegyző úr válaszai véleménye szerint nem voltak megfelelőek, azt kellett volna  
megkérdezni az OEP-től, hogy mi alapján akarja érvényesíteni a kártérítést az önkormányzat felé. 
Ez nem történt meg, ezért májusban inkasszózták a 240 ezer forintot, a visszaperelésnek pedig már 
nincs értelme, mert valószínűleg elvesztené a pert az önkormányzat. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a jegyző beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
180/2012. (05.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a jegyző beszámolóját a 
Polgármesteri Hivatal 2011. szeptember 01-től - 2012. május 1-ig terjedő időszak munkájáról. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
14. npr: Egyebek 
 
Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel történt egyeztető tárgyalásról a pályázatok 
tárgyában 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy az egyeztetésen jelen volt Kulcsár Annamária, az ő általa 
meghívott közreműködő szervezetek képviselői, valamint Huszár Richárd, akikkel a három folyó 
pályázatot tekintették át. Előrebocsátja, hogy alpolgármester úrnak köszönhető, hogy egyáltalán ez 
a találkozó létrejöhetett. Az árvízvédelmi pályázatban határidő csúszás van, de még kezelhető, 
tehát itt folytatni kell a munkát.  
Az óvoda pályázat esetében azzal kell szembesülni, hogy az önkormányzat minden határidőből 
kicsúszott, mert az elmúlt 1,5 évben nem történt semmi. A közbeszerzési eljárás végül is a mai 
nappal lezárult, de a beérkezett ajánlati ár magasabb, mint amennyi rendelkezésre áll. A támogatási 
szerződés 24 hónapra köttetett, és gyakorlatilag ebből is kicsúszott az önkormányzat. Az óvoda 
beruházás kivitlezésére nem látnak esélyt az NFÜ-nél, még engedményes időszakkal sem. Arra 
kapott az önkormányzat 2 hét gondolkodási időt, hogy a jelenlegi óvoda pályázatot a jelenlegi 
műszaki tartalommal gondolja újra, pontosítsa a műszaki paramétereket és egy új közbeszerzési 
eljárást folytathat le, aminek lehet eredménye, úgy, hogy pénzügyileg kezelhető legyen a 
kivitelezés. Ebben az esetben a kivitelezést talán át lehetne ütemezni a jövő évi nyári szünetre.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Úgy gondolja, hogy nincs ésszerű magyarázat arra, hogy az elmúlt 
másfél évben mi történt ezzel a pályázattal. A másik elgondolás természetesen megy tovább a maga 
útján, ami az óvoda mellett lévő épülettel kapcsoaltos, amellett, hogy meg kell találni a megoldást a 
futó pályázat megmentésére. 
 
Félegyházi András: Az NFÜ főnökségének jóindulatán múlik, hogy most kapott az önkormányzat 
2 hét gondokodási időt. 
 



Hintenberger András: Úgy érzékeli, hogy ha minden sikerül is, akkor véghez lehet vinni egy 
olyan beruházást, amivel tulajdonképpen az önkormányzat sem ért igazán egyet, mert az épület 
kivitelezése nem lenne idális. 
 
Félegyházi András: Valószínűleg még plusz forrást is kell találni, annak ellenére, hogy a műszaki 
tartalmat megpróbálják csökkenteni. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint ez nehéz kérdés, hiszen ha úgy dönt a testület, hogy menjen 
tovább a projekt, akkor a többlet költséget is elő kell majd teremteni, közben egy torzó épület lesz a 
bővítéssel. 
 
Félegyházi András: A városháza projektel kapcsolatban sajnos szintén elmondható az 
ellehetetlenülés. Az világosan látszik, hogy a kivitelezésre a megadott időkereten belül már nincs 
lehetőség. A támogatási szerződés egyébként itt még érvényben van. A városházával kapcsolatban 
két alternatíva áll az önkormányzat előtt, az egyik az, hogy a jelenlegi építési engedéllyel 
rendelkező elképzelést megvalósítják, bár erre véleménye szerint már nincs idő, tekintettel arra, 
hogy a kivitelezésben is vannak bizonytalan elemek. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az építkezésnek február végén el kellett volna már kezdődnie, amit 
meg kellett volna már előznie a közbeszerzési eljárásnak. Tehát annak 2011. júniusában már el 
kellett volna indulnia. 
 
Félegyházi András: Az ún. “B” terv szerint talán újraéleszthető a projekt, annál is inkább, mert az 
NFÜ is visszaadta a lehetőséget, arra, hogy az önkormányzat véghez vigye az eredeti pályázatban 
megfogalmazott szándékot. Erre van 2-3 héte van az önkormányzatnak. Az eredeti pályázatban 
szereplő terv  a főtér-rendezvénytér rendezéséről, a piactér kialakításáról, valamint a polgármesteri 
hivatal épületének, dísztermmel kapcsolt megvalósításáról szólt. Olyan megoldást kerestek, amely 
megfelel a szándékoknak, tervezési oldalon gyorsan végigvihető és kivitelezhető is, tehát 2013 
végére megvalósítható. A rendezvénytér rendezése úgy történne, hogy egy 800 m²-es 
díszburkolattal ellátott közterület jönne létre a tornacsarnok és a 11-es út között, növényesítéssel,  
ami egy park jelleget eredményezne. A piac funkció gyorsan megvalósítható lenne az egészségház 
udvarának rendezésével, az egészségházban pedig egy vizesblokk és egy helyiség felújításával. 
Ezáltal a dísztér kapcsolatot kapna a mostani városközponttal. A jelenlegi polgármesteri hivatal 
átépítése és bővítése lenne a következő elem, ha azokat a célokat ezzel meg lehet foglamazni, amit a 
pályázat előír. Illetve vizsgálják annak lehetőséség, hogy a mozi épülete lehessen az az épület, 
amely még a pályázat kertében felújítható dízsteremként, de itt figyelemmel kell lenni a műemléki 
védettségre is.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Ha minden rendben megy és gyorsak lesznek, akkor nagyjából az év 
második felében lehet kezdeni a kivitlezési munkálatoknak. 
 
Bálint Zsolt: Minden részre külön közbeszerzést kell kiírni? 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Egyben lehet közbeszerzetetni. 
 
Tegzes Dániel: A projekt módosításának az a lényege, hogy találjanak egy olyan megoldást, 
amelyben a megnyert támogatás elkölthető, úgy, hogy a kivitelezést a lehető legrövidebb időre 
csökkentsék, de a törvényi határidőket értelemszerűen nem lehet lerövidíteni, például a 
közbeszerzést sem, természetesen. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Azt tudni kell, hogy ha a testület úgy gondolja, hogy nekiáll ennek a 
verziónak, akkor ez az egyetlen járható út.  
 



Mikesy Tamás: A pályázat újragondolását jónak tartja, véleménye szerint ez az összes most 
ismertetett elemmel együtt támogatható. Közbeszereztetésre is ki lehet írni egy kiírással úgy hogy 
felbontják több részre a projektet és meg lehet pályázni külön-külön is vagy egyben is.  
Javasolja, hogy erről az új elképzelésről a lehető legsürgősebben tájékoztatást kell adni a 
lakosságnak is, tehát megfontolandónak tartja, hogy jövő héten tartson a testület egy 
közmeghallgatást.  
 
Félegyházi András: Ezt a társadalmi egyeztetést ő is fontosnak tartja.  
Lényeges a pénzügyi finanszírozási része is ennek a dolognak, amelyben szintén lát megoldást, de 
az OTP-vel még tárgyalni szükséges a hitelkonstrukció módosításáról az elkövetkezendő 2-3 
hétben.  
 
Bártfai István: A közmeghallgatással ő is egyetért, javasolja, hogy erre jövő héten kerüljön sor.  
 
Tegzes Dániel: Figyelemmel kell lenni arra is, hogy június 12-ig egy részletes tervezési és 
módosító javalatot be kell nyújtani a ProRégiónak, illetve a Vátinak konkrét javaslattal kell előállni 
az óvoda kapcsán a szerződés módosításáról. 
 
Félegyházi András: A hosszas egyeztetést követően a közmeghallgatás időpontjának a június 5. 18 
óra tűnik a legalkalmasabbnak minden képviselő számára. Kérte, hogy ezt egy határozzattal is 
erősítse meg a testület! Aki egyetét a közmeghallgatás időpontjával, a mozi épületében, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
181/2012. (05.29.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városközpont, valamint az 
óvoda projektről 2012. június 5-én 18 órakor, a Mozi épületében közmeghallgatást tart. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Félegyházi András: Több hozzászólás nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf.  
 
 
 
 

Félegyházi András      Tóth János 
    polgármester      mb. jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szám: 18/2012.
Határozatok száma: 182/2012. (06.05.)

JEGYZŐKÖNYV

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. június 5-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

1.  Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző kinevezése



Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 5-én, 17.30 órakor a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott  rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Képviselők:
Félegyházi András polgármester
Hintenberger András
Dr. Kucsera Tamás Gergely
Mikesy Tamás
Schüszerl Károly

Távol maradt képviselők:
Bálint Zsolt
Bártfai István

Tanácskozási joggal:
Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Miklós Melinda



Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel
jelen  van,  határozatképes,  az  ülést  megnyitotta.  A rendkívüli  ülésnek  egy  napirendje  van,  a
helyettesítő jegyző kinevezése. Kérte, aki a napirendet elfogadja, ezt jelezze!

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.

1.Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző kinevezése  

Félegyházi  András:  Ismertette  a  határozati  javalataot,  mivel  azzal  kapcsoaltban  kérdés,  illetve
hozzászólás nem volt, kérte,  aki egyetért Dr.  Szabó Attila helyettesítő  jegyző  kinevezésével, ezt
jelezze!

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Visegrád Képviselő-testületének
182/2012. (06.05.)
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a úgy dönt, hogy  Dr. Szabó Attilát Dömös
Község  jegyzőjét  2012.  június  6.  napjától  2012.  december  31.  napjáig  Visegrád  Város
Polgármesteri  Hivatal  jegyzői  feladatainak  helyettesítés  keretében  történő  ellátására  havi
187.210,- Ft-ért kinevezi. 

A  Képviselő-testület  felkéri  Félegyházi  András  polgármestert  a  szükséges  munkáltatói
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Félegyházi András polgármester

Félegyházi András: Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta.

Kmf.

Félegyházi András Dr. Szabó Attila
   polgármester                   jegyző
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   20/2012. 
Határozatok száma: 184-197/2012. (06.13.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. június 13-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről  

 
 
 
 
 
1. Bizottsági külsős tagok megválasztása, eskütétele, valamint a Tényfeltáró Bizottság 
megalakítása 
2. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
3. A Visegrádi Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó szerződés 

felmondásának elfogadása 
4. A házi- és üzemorvos beszámolója 2011. évi munkájáról 
5. Óvoda beruházás közbeszerzési eljárás lezárása, valamint a műszaki ellenőrzés 

megbízási szerződésének felbontása 
6.  Schulek utca felújítás engedélyezési terveinek benyújtása – későbbi kiküldés 
7. Könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírása 
8.  Iskolabusz tarifa szabályzat módosítása – későbbi kiküldés 
9. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 13-án, 17.30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
     Miklós Melinda 
 
Tanácskozási joggal: 
     Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
      

 
Meghívottak: 
  Gróf Péter 
     Grósz Gábor 
     Bene Balázs 
     Zeller Tibor 
     Meszárek György 
     Vaik Viktorné 
     Scheiliné Herendi Mária Ida 
     ifj. Szigeti János 
     Tegzes Dániel 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadott. 
 

1. npr.: Bizottsági külsős tagok megválasztása, eskütétele, valamint a Tényfeltáró 
Bizottság megalakítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A képviselő-testület az alakuló ülésén 4 bizottságot hozott létre, melynek 
képviselői tagjait ismertette, illetve javaslatot tett a külsős bizottsági tagok személyére az 
alábbiak szerint: Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságba:  Bene Balázs; 
Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottságba:  Gróf Péter és Grósz Gábor ; a 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottságba: Meszárek György és Zeller Tibor. Az 
Ügyrendi, valamint Vagyonnyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottságnak csak 
képviselő tagja lehet, így ebbe a bizottságba nincs javaslat külsős tagra.  
Kérte a képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
184/2012. (06. 13.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Félegyházi András 
polgármester javaslatait elfogadja és az alábbi nem képviselő (külsős) tagokat választja meg 
a bizottságok tagjainak: 

a.)Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: 

Bene Balázs 

      b.)Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság  

                        Gróf Péter 

                        Grósz Gábor    

      c.)Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság  

                        Meszárek György 

                        Zeller Tibor 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A Képviselő-testület szükségesnek tartja egy ún. tényfeltáró bizottság 
létrehozását, mely a város közvéleményét és a testületet is foglalkoztató múltban történt 
ügyek feltárására, tisztázására alakulna meg. Remélhetőleg ez a bizottság olyan képet tud 
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adni, amely megnyugtathatja majd a város lakosságát. A Bizottság elnökének Mikesy Tamást, 
tagjainak: Hintenberger Andrást, Bártfai Istvánt, külsős tagjainak: Vaik Viktornét és ifj. 
Szigeti Jánost javasolja megválasztani. A Bizottság fél éves időtartamra kap lehetőséget az 
ügyek feltárására. 
Mivel két képviselő jelen van, a javasolt tagok közül, ezért kéri, hogy először arról 
szavazzanak, hogy a képviselők szavazhatnak-e érintettségük ellenére a Bizottság 
létrehozásáról szóló döntésben. Így kérte, aki egyetért azzal, hogy Mikesy Tamás képviselő 
részt vegyen a Tényfeltáró Bizottság létrehozásáról szóló szavazáson ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
185/2012. (06. 13.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mikesy Tamás 
képviselő részt vehet a Tényfeltáró Bizottság létrehozásáról szóló szavazáson. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

Félegyházi András: Kérte, aki egyetért azzal, hogy Bártfai István képviselő részt vegyen a 
Tényfeltáró Bizottság létrehozásáról szóló szavazáson ezt kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, (Bártfai István nem 
szavazott) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
186/2012. (06. 13.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bártfai István 
képviselő részt vehet a Tényfeltáró Bizottság létrehozásáról szóló szavazáson. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: Mivel Hintenberger András képviselő jelenleg nincs jelen a testületi 
ülésen, ezért az ő érintettsége kapcsán nem szükséges szavazni. Mivel a tényfeltáró bizottság 
létrehozásával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért a 
bizottság létrehozásával a korábban ismertetett tagokkal, az kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
187/2012. (06. 13.)  
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HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád város 
lakosságát érdeklő múltban történt ügyek tényeinek feltárására egy 5 tagú Tényfeltáró nevű 
ideiglenes bizottságot állít fel az alábbi tagokkal: 

                                   elnök: Mikesy Tamás 

                                   tagok: Hintenberger András, Bártfai István 

                                   külsős tagok: Vaik Viktorné, ifj. Szigeti János 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
Ezt követően a külsős bizottsági tagok a polgármester előtt letették esküjüket és átvették 
esküokmányukat. 
 

− Hintenberger András képviselő megérkezett, így a Képviselő-testület 7 főből 7 fővel 
van jelen - 

 
2. npr: Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 
Félegyházi András: Tájékoztatta a testületet az elmúlt közel két hét eseményeiről. Elmondta, 
hogy egyeztető tárgyalás volt a hulladékszállítás közbeszerzésének előkészítése tárgyában az 
érintett kistérségi településekkel. E tekintetben adatszolgáltatás is történt a főbb paraméterekre 
vonatkozóan. Emellett tárgyalt a KVG Zrt képviselőivel is, akiktől bekérte a konténerek 
ürítésére vonatkozó szerződéseket, illetve egyéb rendelkezésre álló dokumentumokat, melyek 
ez idáig még nem érkeztek meg.  
Benzsai Csaba őrsparancsnokkal egyeztetett, többek között segítséget kért a lomtalanítás és 
hétvégi parkolási rend betartásával kapcsolatban.  
A zöldhulladék tárolásával, deponálásával kapcsolatos probléma kapcsán elmondta, hogy oda 
már nem gyűjtik a zöldhulladékot, de minél hamarabb keresni kell a megoldást erre, 
együttműködve a Pilisi Parkerdővel is.  
A Solarsys Rendszerház Kft. képviselőivel tárgyalt a tulajdonukban lévő telek megvásárlása 
ügyében egy peren kívüli egyezség létrehozása céljából, a tárgyalás a jövő héten folytatódik a 
testület által elfogadott ajánlati ár tárgyában. 
A vízhasznosítási ügyben június 6-án volt egy tárgyalás, ítélet nem született, szeptember 3-án 
lesz a következő tárgyalás. 
 
Dr. Kiss Görgy: Tájékoztatta a testületet, hogy- bár még a jegyzőkönyv nem áll 
rendelkezésre, - de a bíró elmondta, hogy az önkormányzatot szóban fel fogják szólítani a 
további bizonyításra. Azt kell bizonyítani, hogy a szerződés úgy értelmezendő, hogy nem csak 
a vízdíj, hanem a vízhasznosítási járulék kötelezettsége is beletartozik a felmondási jogba, 
mert a szerződésben csak az van, hogy díjfizetés elmaradása alapozza meg a szerződés 
felmondását.  
 
Mikesy Tamás: A városközpont pályázat hogy áll? 
 
Félegyházi András: Tegzes Dániellel és Borosházi Tamással azon dolgoztak az elmúlt 
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időszakban, hogy a táblázatba megpróbálták betölteni az új adatokat. Valószínűleg a 
rendőrség épületét nem lehet beletenni. Az építészek felé egyre konkrétabbá váló tervezési 
programot tudnak adni, úgy tűnik, hogy részükről is elfogadható a megváltozott program, 
nyilván a pénzügyi feltételekről még tárgyalni szükséges, de próbálják feltárni a rejtett 
tartalékokat is a pályázaton belül, hogy minden összeget, amit csak lehet az építési 
munkálatokra lehessen fordítani. Az OTP-vel történt egy egyeztetés a hitelkonstrukció 
módosításáról, az önrész törlesztő részleteinek vállalását a Pénzügyi Bizottságnak kell majd 
megvizsgálnia.  
 

3. npr: A Visegrádi Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés 
felmondásának elfogadása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Tegzes Dániel VVF Kft ügyvezetője 

 
Tegzes Dániel: Helm János már korábban bejelentette lemondását a könyvvizsgálatról, mivel 
egyrészt sajnos egészségügyi problémái vannak, másrészt nem is szükséges a Kft. esetében a 
könyvvizsgálat. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, (Dr. 
Kucsera Tamás Gergely nem volt jelen a szavazáson) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
188/2012. (06. 13.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Helm János a 
Visegrádi Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés 
felbontását a 2011. üzleti évről készült egyszerűsített éves beszámoló Alapító által történt 
jóváhagyásának napjával, 2012. május 29-vel. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
  

Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

4. npr: A  házi- és üzemorvos beszámolója 2011. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az elmúlt ülésen a doktornő nem tudott jelen lenni, ezért vették most 
ismét napirendre a témát, de sajnálatos módon most sem tudott eljönni. Javasolja, hogy kérjék 
meg a doktornőt, hogy ő adjon meg két időpontot, amikor el tudna jönni a testületi ülésre. 
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Dr. Kucsera Tamás Gergely: Esetleg az is járható út lenne, hogy írásban fel kellene tenni 
neki a kérdéseket és ő arra írásban válaszolna. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint itt Visegrádon mindig is az volt a szokás, hogy aki 
beszámol, az jelen van a testületi ülésen, tehát nem gondolja, hogy most kivételt kellene tenni. 
 
Bártfai István: Mivel többen megkeresték már azzal a problémával, hogy reggel 9 órakor 
sokszor nem találják a doktornőt a rendelőben, annak ellenére, hogy rendelési idő van, ezért 
tájékozódott különböző honlapokon, ahol azt tapasztalta, hogy a doktornőnek más helyeken is 
van rendelése ugyanabban az időben. Hogyan tudja így betartani a rendelési időt? 
 
Félegyházi András: Véleménye szerint, ha ilyen konkrét kérdés van, akkor azokkal is meg 
kell keresni írásban őt, tehát kéri a képviselőket, hogy küldjék el hétfő reggel 8 óráig 
megfogalmazva kérdéseiket, melyet a hivatal továbbít a doktornőnek. 
 

5. npr: Óvoda beruházás közbeszerzési eljárás lezárása, valamint a műszaki 
ellenőrzés megbízási szerződésének felbontása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezetője 

 
Félegyházi András: Mint arról már korábban is szó volt, az óvoda beruházás kivitelezésére 
kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani, mivel a legolcsóbb ajánlat is 
jóval magasabb összegre érkezett be, mint amennyi az önkormányzat részére rendelkezésre 
áll. Ehhez kapcsolódott egy korábban megkötött szerződés Lévai Lászlóval, aki a műszaki 
ellenőrzést végezte volna, illetve eddig is segítette az önkormányzat munkáját. 
 
Tegzes Dániel: Javasolja, hogy a Lévai urat fizesse ki az önkormányzat, zárják le az 
eddigieket, de a vele megkezdett együttműködést továbbra is célszerű volna fenntartani, 
hiszen az óvoda pályázatról tulajdonképpen nem mondott le a város, tehát műszaki ellenőrre a 
későbbiekben is szükség lesz. Tehát most csak szüneteltetni kellene a szerződést. 
 
Bálint Zsolt: Egyáltalán folytatódik a pályázat vagy lemond róla az önkormányzat, mert 
véleménye szerint nincs annak értelme, hogy tovább húzzák-halasszák ezt a dolgot. 
 
Félegyházi András: Az nem merül fel, hogy 160 millióból kellene bővíteni az óvodát. A 
közmeghallgatás óta eltelt időben lépéseket tettek az ügyben. Szó volt arról, hogy szeretné az 
önkormányzat tulajdonba venni a szomszédos épületet, ennek a végeredménye még nem 
ismert. Az önrész finanszírozására szóló hitel még egy betéti kamatnál is kedvezőbb 
hitelkamattal bír, viszont ez csak akkor vehető igénybe, ha a pályázati támogatást is igénybe 
veszi az önkormányzat, tehát ez az egyik oka, hogy nem mondják föl ezt a pályázatot, a másik 
oka pedig az, hogy amennyiben sikerül megszerezni a szomszédos épületet és sikerül időben 
elvégezni a telekösszevonást, akkor a ma is betervezett 111 millióból a meglévő óvodát, a 
mellette lévő épületet és a kettőt összekötő épületet fel lehetne újítani.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Nyilván azért lenne célszerű a Lévai úr szerződését függőben 
tartani, hogy ne kelljen később közbeszereztetni. Néhány héten belül kiderül, hogy megkapja-
e az önkormányzat az épületet vagy sem. 
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Tegzes Dániel: Javasolja, hogy a testület addig ne írjon ki új közbeszerzési eljárást, amíg 
nincs a kezében a módosított támogatási szerződés.  
 
Bártfai István: Javasolja elfogadni Tegzes Dániel javaslatát, mi szerint a Lévai úr 
szerződését csak függesszék fel, az elvégzett munkát fizessék ki. 
 
Bálint Zsolt: Tehát ha nem kapja meg az önkormányzat a szomszédos épületet, akkor rögtön 
vissza lehet mondani a pályázatot. 
 
Félegyházi András: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő első határozati javaslattal egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
189/2012. (06. 13.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés a Fellegvár 
Óvoda korszerűsítésének, bővítésének és részleges tetőtér-beépítésének kivitelezési munkái 
megvalósítására” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást - a Kbt. 76. §. (1) bekezdés c) 
pontjára tekintettel – eredménytelenné nyilvánítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

Félegyházi András: Javasolta, hogy a műszaki ellenőrzés megbízási szerződésének 
felbontására irányuló II. számú határozati javaslatot vegyék le most napirendről. Kérte, aki 
ezzel egyetért azt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az óvoda beruházás műszaki ellenőrzésére, Lévai 
Lászlóval kötött megbízási szerződés felbontása tárgyú határozati javaslatot levette 
napirendről. 
 

6. npr: Schulek utca felújítás engedélyezési terveinek benyújtása 
   Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kenéz Attila a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézője társadalmi 
munkában elkészítette a terv felülvizsgálatát, apróbb változások történtek benne, melyeket 
ismertetett.  
 
Mikesy Tamás: Az egész beruházás kb. 30 millió forint+Áfa tételt jelent.  
 
Félegyházi András: Most csak tervbeadásról van szó, akkor lesz egy engedélyes terv, amely 
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2 évig érvényes, mely plusz egy évvel meghosszabbítható lesz és ha ez időn belül megtalálják 
rá a forrást, akkor megvalósítható.  
 
Bártfai István: A bizottság nem tárgyalta, de úgy gondolja, hogy a mai döntést ez nem 
befolyásolja. Egyetért az engedélyes terv beadásával. A jelenlegi telekhatárokat rendezni 
kellene, hogy rendbe legyen egyszer és mindenkorra. 
 
Schüszterl Károly: Lesz az önkormányzatnak erre 3-4 éven belül pénze, hogy ezt 
kivitelezze? 
 
Bálint Zsolt: Van egy kedvező hitelkeret útfelújításra az OTP-nél, nem biztos, hogy az egész 
keretet erre kell felhasználni, de valamennyit rá lehetne fordítani. 
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, ha a későbbiekben esetleg lesz erre pályázat, akkor az is 
úgy kezdődik, hogy tervekkel és engedéllyel kell rendelkezni. 
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért a 
határozati javaslattal, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
190/2012. (06. 13.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Schulek 
u. kiépítéséhez a TSZ:398 tervszámú, Unitef-Szalamandra Kft által készített engedélyezési 
terv felülvizsgálata alapján az útépítési és vízjogi létesítési engedélyezési eljárásokhoz a 
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.  

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
7. npr: Könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírása 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Mint ismeretes 2012. április 30-ig a Law On Conto Zrt. látta el a 
könyvvizsgálói feladatokat, a korábbi testület nem hosszabbította meg a szerződését, így 
jelenleg nem rendelkezik az önkormányzat könyvvizsgálóval, ezért ezt a hiányt pótolni 
szükséges, mivel a jogszabályok szerint a városnak kötelező könyvvizsgáló alkalmazása. 
 
Dr. Szabó Attila: Elkészített egy pályázati felhívás tervezetet, kéri, akinek módosító javaslata 
van ezzel kapcsolatban, ezt jelezze. 
 
Bálint Zsolt: Szeretné, ha a honlapon és a Visegrádi Hírekbe is megjelenjen. Az első év 
legyen próbaidő és ha megfelel, akkor kössön vele továbbra is szerződést az önkormányzat. A 
másik kikötése az lenne, hogy vállaljon pénz-visszafizetési garanciát. 
 
Dr. Szabó Attila: A felelősségbiztosítás benne van a pályázati felhívásban. 
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Mikesy Tamás: A pályázat benyújtási határideje július 25. legyen és az 1 éves próbaidőt ő is 
javasolja. 
 
Hintenberger András: Javasolja, hogy legyen a benyújtási határidő július 20.-a, hogy legyen 
idő a szerződéskötésre is. 
 
Félegyházi András: Egyetértett Mikesy Tamás és Bálint Zsolt képviselők módosító 
javaslataival, kérte, aki a július 20-i benyújtási határidővel és az 1 éves próbaidő kikötésével 
egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
191/2012. (06. 13.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a könyvvizsgálatra 
kiírandó pályázattal kapcsolatban Mikesy Tamás és Bálint Zsolt által benyújtott módosító 
javaslatot elfogadja, azaz a pályázat  beadási határideje 2012. június 25-e helyett 2012. 
július 20. és a pályázati feltételként  a felhívásba kerüljön be, hogy 1 év elteltét követően  a 
könyvvizsgálatra kötött szerződés felmondható.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb módosító javaslat, kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért a módosított határozati javaslattal, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
192/2012. (06. 13.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására meghívásos pályázatot ír ki.  
2) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy a könyvvizsgálói 
feladatok ellátására a mellékletben szereplő tartalommal a pályázatot írja ki és a beérkezett 
pályázatok alapján a következő testületi ülésre készítsen e tárgyban egy előterjesztést. 
 
Felelős: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
Határidő: azonnal 
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1. számú melléklet 

Pályázati felhívás 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 13-án megtartott 
nyilvános ülésén döntött arról, hogy a „helyi önkormányzatokról szóló (továbbiakban: Ötv) 
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92/A.§-a alapján pályázatot hirdet Visegrád Város 
Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 

A pályázó feladatai: Az Ötv. 92/A § (3) bekezdése alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint a költségvetési szervek 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 
előírásaival összhangban készített költségvetési beszámoló valódiságának, 
szabályszerűségének vizsgálata. Az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaival összhangban készített költségvetési, 
zárszámadási illetve költségvetést módosító rendelet tervezetek felülvizsgálata, 
könyvvizsgálói vélemény kibocsátása. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 20. 

A pályázat benyújtásának módja: Zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni: "Pályázat 
Visegrád Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására" 

Postai cím: Visegrád Város Önkormányzata Félegyházi András polgármester 2025 Visegrád, 
Fő u. 81. 

Részvételi feltételek: 

• Okleveles könyvvizsgálói vizsga, könyvvizsgálói nyilvántartásba vétel (költségvetési 
minősítéssel) 

• Magyar állampolgárság 
• Büntetlen előélet 
• Legalább 5 év hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat 
• A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes, jogilag is kötelező erejű 

nyilatkozatát, illetve tájékoztatását az alábbiakra vonatkozóan:  
o a pályázó neve, székhelye, telefonszáma, telefax száma, rövid bemutatása, 
o a könyvvizsgálói díj mértéke és a fizetési feltételek meghatározása, 
o szakmai referenciák, 
o az államháztartás alrendszereiben szerzett tapasztalatok (ellenőrzési, illetve 

könyvvizsgálói tevékenység) ismertetése 
o nyilatkozatát a feladatok határidőn belüli végrehajtására vonatkozóan. 

A pályázathoz csatolni kell: 

• a képesítést igazoló dokumentumok másolatát  
• a könyvvizsgálói kamarai tagság igazolásáról szóló másolatot,  
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• a felelősségbiztosítás meglétének igazolásáról szóló másolatot,  
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,  
• az Ötv. 92/B § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatot az összeférhetetlenségről.  
• Ha a pályázó jogi személy, a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázattevőnek a beadás 

idejéhez képest 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát. A könyvvizsgálói szervezet 
részéről kerüljön megnevezésre a könyvvizsgálatot elvégző természetes személy 
megnevezése és adatai (bejegyzett könyvvizsgáló), valamint csatolásra a természetes személy 
Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagságának száma, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő „költségvetési” könyvvizsgálói 
minősítésének másolata. 

 
A megbízási szerződés időtartama: 2012. augusztus 1-től kezdődően 2014. december 31-ig. 
Az első év (próbaidő) lejárta előtt 30 napig a szerződést bármelyik fél indoklás nélkül 
azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben ez nem történik meg, úgy a szerződés az első év 
lejártától számítva 2014. december 31-ig határozott időtartamra meghosszabbításra kerül. Az 
első évet követően bármelyik fél írásban, 60 napos felmondási idő mellett, kezdeményezheti a 
szerződés megszüntetését. 

A pályázat elbírálásának határideje: Benyújtási határidőt követő első soros képviselőtestületi 
ülés napja. 

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse 
és szükség esetén új pályázatot írjon ki. 
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet Dr. Szabó Attila jegyzőnél a (26)398-255-es 
telefonszámon.  
 
Visegrád, 2012. június 18.    
 
                 Félegyházi András sk.   
                                                      polgármester 
      
 
 8. npr: Iskolabusz tarifa szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Mikesy Tamás 
 
Félegyházi András: A polgármesteri munkakör átadás-átvétele után megkérte Mikesy Tamás 
és Schüszterl Károly, Bálint Zsolt képviselő urakat, valamint Kárpát Zoltánt, Láng Anikó 
pénzügyi vezetőt, hogy próbálják meg átnézni a busz működését és fogalmazzanak meg 
javaslatokat a további működésre. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a bizottság 5 témakört vizsgált. Az első kérdés az 
engedélyek kérdése volt, mivel kiderült, hogy a busznak többféle engedélye nincs meg. 
Iskolabusz üzemteltetésére volt engedélye, de saját számlás utaztatásra már nem volt. Ma már 
ezt idő közben beszerezték, tehát erre is van engedélye a busznak. A profit orientált részre, 
tehát üzleti tevékenységre nincs engedélye a busznak a mai napig sem. Az önkormányzat 
alapító okiratában sincs ilyen tevékenységi kör feltüntetve. Így a bizottság első javaslata az, 
hogy az önkormányzat a buszt csak iskolabuszként és saját számlás utas szállításra használja, 
mivel erre van engedélye. 
A második javaslat a tarifa kérdése. Hosszas számítások elvégzése után a bizottság által 
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javasolt tarifa a következő lenne: I. Ingyenes – iskolabusz  
II. 205.-Ft/km + sofőr bére – Visegrád város közoktatási intézményei részére pedagógiai 
programban megfogalmazott célokra 
III. 305.-Ft/km + sofőr bére – visegrádi és kistérségi civil szervezetek részére. 
A következő kérdés a busz parkoltatása volt. Jung Vilmossal egyébként a mai napig élő 
szerződése van a városnak, azzal a feltétellel, hogy az őrzött parkolásért cserében havi 100 
km-t használhatja a buszt térítésmentesen. Jung Vilmos ezt a lehetőséget nem vette igénybe az 
elmúlt fél évben, de május folyamán 360 km-t futott a busszal. A testületnek azt javasolja a 
bizottság, hogy egyszeri alkalommal engedje el Jung Vilmosnak a 260 km-re vonatkozó 
befizetési kötelezettségét, és 2012. június 30-i hatállyal mondjuk fel a szerződést. 
A buszra viszont van egy olyan kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy őrzött parkolóban 
kell parkoltatni, ezért javasolják, hogy kössön az önkormányzat új szerződést Jung Vilmossal 
2012. július 1-től, melyben havi 50 km-es buszhasználatot állapítsanak meg cserébe, amely 
össze is vonható. Elmondta, hogy ezeket a részleteket leegyeztette Jung Vilmossal. 
A következő kérdés a nyári bérbeadás a Kuti Busz részére. Ez első körben csak egy 
tájékoztatás, nem kell róla határozatot hozni. Felmerült, hogy a busz már előre 2 hónapra 
bérbe lett adva idén nyárra. Ez elég érdekes módon derült ki, melyet az általa összeállított 
anyagban részletesen le is írt. Szerződés nem lelhető fel erről a bérbeadásról, a számla mozgás 
alapján ezt meg nem lehet állapítani, ezek tények, meg kell vizsgálni, erre vissza kell majd 
térni. 
Az ötödik dolog, hogy vizsgálni szükséges az egész busz kérdést a beszerzéstől kezdve, 
mert sok pénzébe van már eddig is az önkormányzatnak, veszteséget termel. Meg kell 
vizsgálni, hogy a jövőbe életbe lépő változások tükrében kell-e üzemeltetni egyáltalán január 
1-től.  
 
Bálint Zsolt: Megnézték, ha minél többet megy a busz, annál többet kell rá költeni, mivel ez 
nem egy új busz, különböző karbantartási költségei lesznek, illetve már vannak, amit javítani 
kellene. Véleménye szerint több furcsa dolog is van a Kuti Travelnek kiállított számla körül, 
illetve Kuti Travelnél történt kizárólagos javítási munkákkal kapcsolatban. De mint a 
Pénzügyi Bizottság elnöke javasolja, hogy a jövőben a Kuti Travelnek ne adják ki a buszt. 
Milyen jogon adták ki úgy a buszt, hogy ez nem került a testület elé? Tehát mivel írásos anyag 
erről nincs, véleménye szerint ezzel a bérbeadással nem kellene foglalkozni, fizessék ki most 
a Kutit. 
 
Félegyházi András: Véleménye szerint ezekről a kérdésekről meg kell kérdezni Abonyi 
Gézát, Zeller Tibort és Kiss Károlyt, nyilván ők tudnak erről információt szolgáltatni. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Ha ennyire nincs tisztázva pontosan a bérbeadás időpontja, 
akkor fel lehet azt is ajánlani nekik, hogy úgy vihetik el, hogy minden nap visszahozzák a 
buszt. 
 
Mikesy Tamás: A javítási számlákat minden esetre szeretné beáraztatni egy független 
szervizzel is, hogy mennyiért csinálták volna meg. 
 
Félegyházi András: Minden esetre gyorsan fel kell venni a Kuti Busszal a kapcsolatot, hogy 
ők hogyan látják ezt a bérbeadás kérdését és komolyan kell az önkormányzat érdekeit 
képviselni ebben az ügyben, mert a kistérség felé is elszámolási kötelezettsége van az 
önkormányzatnak. 
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Bálint Zsolt: Meglepően fura volt az, hogy az 1.700.000 Ft tavalyi számlát bele kellett tenni 
az idei költségvetésbe, úgy, hogy akkor már rég ki volt adva a busz 1.100.000 Ft+Áfáért. 
Tehát senki nem szólt arról, hogy a nettó 1.700.000 Ft-ból már 1.100.000.- Ft ki van fizetve, 
viszont a költségvetésbe benne volt tavalyi fennmaradó összegként. Tehát idén március 20-án 
már csak nettó 600.000 Ft-ot kellett kifizetni. Bevétel persze nem volt, csak kiadás, ezzel 
valaki nyert 1.100.000 Ft-ot, amivel tudott volna játszani, meg lehet nézni például a 
testvérvárosi kapcsolatokat, hogy meg lehessen valósítani a különböző elképzeléseket. 
 
Mikesy Tamás: A busz működéséhez 3 határozati javaslatot kellene meghozni. Az első, hogy 
az iskolabusz csak olyan tevékenységet végezhet, amire engedélye van, ez persze csak egy 
formai döntés.  A második az új tarifa táblázat lenne, a harmadik pedig a parkoltatás kérdése 
Jung Vilmos parkolójában, illetve erre vonatkozóan egy új szerződés előkészítése. 
 
Félegyházi András: Egyetértett a javaslatokkal és mivel módosító javaslat nem volt, kérte, 
aki a busz használatára vonatkozó javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
193/2012. (06. 13.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskolabusz csak azon 
tevékenységi köröket végezzen, melyre engedélye van. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérte, aki az új busz tarifát elfogadja, a javaslat szerint, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal  
ellenszavazat és  tartózkodás  nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
194/2012. (06. 13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolabusz tekintetében az alábbi 
tarifatáblázatot alkalmazza azonnali hatállyal (a már megrendelt fuvarokat leszámítva): 
I. Ingyenes – iskolabusz  
II. 205.-Ft/km + sofőr bére – Visegrád város közoktatási intézményei részére pedagógiai 
programban megfogalmazott célokra 
III. 305.-Ft/km + sofőr bére – visegrádi és kistérségi civil szervezetek részére. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérte, aki a parkoltatásra vonatkozó szerződés felmondással egyetért, az 
ismertetett feltételekkel, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal  
ellenszavazat és  tartózkodás  nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
195/2012. (06. 13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Jung Vilmos iskolabusz 
használatából származó, 260 km-re vonatkozó befizetési kötelezettségét egyszeri alkalommal 
elengedi, és 2012. június 30-i hatállyal a vele korábban megkötött parkoltatásra vonatkozó 
szerződést felmondja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 
Félegyházi András: Kérte, aki a parkoltatásra vonatkozó, Mikesy Tamás által ismertetett 
határozati javaslattal egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal  
ellenszavazat és  tartózkodás  nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
196/2012. (06. 13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskolabuszt 2012. 
július 1-től éjszakára kizárólag az Atlantis Club Kft.(képviseletében: Jung Vilmos) 
parkolójában parkoltatja. A Jung Vilmossal korábban megkötött parkoltatásra vonatkozó 
szerződés biztonsági pontjait továbbra is fent kívánja tartani, villany és vízhasználatra nem 
tart igényt. A parkoltatásért havi 50 km-es ingyen használatot biztosít, mely össze is 
vonható.     
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, valamit a határozat 
végrehajtására. 
 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
 

9. npr: Egyebek 
 
Ifjúsági Alap pályázat kiírása 
 
Félegyházi András: Néhányan megkeresték, hogy az ifjúsági alapra a pályázatot minden 
évben ki szokta írni az önkormányzat, de ez idáig még nem történt meg, ezért kéri az illetékes 
bizottságot, hogy vizsgálja meg ezt a kérdést. 
 
Mikesy Tamás: Ő is szerette volna javasolni, hogy minél hamarabb írják ezt ki, mert ez a 
támogatás gyakorlatilag nyári táboroztatásra és különböző programokra szól, ezért javasolja, 
hogy írják most ki a pályázatot hasonló módon és tartalommal, mint tavaly, hogy ne 
csússzanak ki az időből és pótlapozással még a Visegrádi Hírekben is megjelenhet. A kérdés 
csak az, hogy mennyi pénzt tudnak kiosztani erre a célra idén. A korábbi években úgy történt, 
hogy 500 ezer forint volt betervezve, akkor elosztották két részre és később is tudnak kiírni 
még pályázatot. 
 
Bártfai István: Javasolta, hogy 300 ezer forintról ki lehetne most írni a pályázatot. 
 
Mikesy Tamás: Egyetértett a javaslattal, a benyújtási határidőt 2012. június 25-re javasolja. 
Ennél későbbre nem lehet, mert a táborok elkezdődnek. A pályázati felhívást holnap korán 
javítani lehet és pótlapozással mehet a Visegrádi Hírekbe. 
 
Bálint Zsolt: Kérte, hogy nézzenek utána, hogy a Polgárőrség megkapta-e az első félévi 
támogatását, ha nem, akkor legyen kifizetve nekik. 
 
Félegyházi András: Kérte, aki az ifjúsági alapból kiírandó pályázat kiírásával Mikesy Tamás 
által ismertetett részletekkel egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal  
ellenszavazat és  tartózkodás  nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
197/2012. (06. 13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Ifjúsági Alapból 
elnyerhető támogatásra. A pályázati keretösszeg 300.000,- Ft, a pályázat benyújtási 
határideje 2012. június 25. A pályázati felhívást a Visegrádi Hírek júniusi számában a 
mellékletben szereplő részletekkel közzéteszi. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
1. számú melléklet 
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Pályázati kiírás az ifjúsági alapból történő támogatás elnyerésére 
 
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi ifjúsági programok, csoportok 
támogatására. 
Pályázhatnak – jogi megkötés nélkül – mindazon szervezetek, közösségek és 
magánszemélyek, akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály (4-30 év) 
számára kulturális, szabadidő  - és sportprogramok szervezésére vállalkoznak. Nem nyújthat 
be pályázatot az önkormányzat által támogatott civil szervezet és költségvetési intézmény. 
A pályázókat arra kérjük, röviden fejtsék ki programjuk lényegét (a program tartalmi célja, 
várható eredménye, költségvetése, közreműködők, korosztály stb.) valamint azt a konkrét 
feladatot, amelynek anyagi fedezetét az ifjúsági alaptól várják, s ezt konkrét összeg 
meghatározásával tegyék. 
Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti és befejező időpontját tartalmazza a 
pályázat, valamint azt, hogy máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, ill. kaptak-e máshonnan 
támogatást. 
Az elnyert összeget nem fordíthatják 20.000,- Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására. Felhívjuk a 
pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg flhasználásáról tartalmi beszámolót és áfás 
számlát kér a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság, melnyek beadási 
határideje a pályázatban megjelölt befejezési időponttól számított 30 nap. Ennek hiányában a 
bizottság az elkövetkezendő évben kizárja a pályázót a további pályázatokból. 
A pályázat előfinanszírozású, ez azt jelenti, hogy a döntés után a pályázó hozzájuthat az 
elnyert összeghez. 
A pályázat kiírásával az a fő célunk, hogy az érintett korosztály számára a legoptimálisabb 
foglalkozások, programok szülessenek meg.  
Jelen pályázati kiírásban 300.000,- Ft keretösszeget lehet megpályázni. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. június 25. 
A pályázatokat kizárólag postai úton a következő címre kérjük beküldeni: Visegrád Város 
Önkormányzata Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság 2025 Visegrád, Fő 
u. 81. 
 

Visegrád Város Önkormányzata 
 
Félegyházi András:  

− Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Visegrádi Alamnachból az idén ballagó 
diákoknak, illetve az osztályfőnökök, mind az Áprilyban, mind az Erdeiben kapnának 
egy példányt ajándékba. Továbbá kéri a testület egyetértését azzal kapcsolatban, hogy 
a jövőben ajándékozási célra adhasson át az Almanachból az önkormányzat nevében. 

− Egyebekben tájékoztatta a testületet arról is, hogy a Kisoroszi tagiskola fenntartási 
költségeinek elszámolása folyamatban van a hivatal pénzügyi osztálya dolgozik a 
kimutatáson, hogy ezt tisztázni lehessen Kisoroszival. 

− Elmondta, hogy a napokban kapott az önkormányzat az Aditus Kft-től egy 5 millió 
Ft+Áfa összegről szóló számlát, egy 2011. márciusában kötetett szerződés alapján. 
Jelen pillanatban visszaküldik és tárgyalást kezdeményeznek a tisztánlátás érdekében. 
Ez egyébként a gát pályázathoz kapcsolódik és a költségvetésben nem szerepel. 

 
Schüszterl Károly: Javasolta, hogy a Szentháromság tértől meg kellene csinálni azt a járda 
szakaszt, ahol az a múltkori baleset történt, amire kártérítésre is kellett fizetni, mielőtt még 
egy ilyen baleset nem lesz. 
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Bártfai István: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság most már a külsős tagokkal 
kiegészülve nagyon hamar fel kívánja mérni az ilyen jellegű munkákat és a következő ülésre 
ezt elő szeretné terjeszteni. Fontosnak tartja még a csatorna bekötési és homlokzat-felújítási 
pályázatot is, hogy történjen ez ügyben is valami. 
 
Bálint Zsolt: Kérte, hogy a jegyző asszonytól legyen visszakérve a mobiltelefonja. 
 
Félegyházi András: Ez a kérés napirenden van, a flotta kérdésekkel és az 
intézményvezetőknek kiadható telefonokkal együtt. Türelmet kér, nincs elfelejtve, rendezni 
fogják a kérdést. Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
Félegyházi András         Dr. Szabó Attila 
   polgármester                helyettesítő jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    22/2012. 
Határozatok száma: 199-205/2012. (06.25.) 
 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. június 25-én megtartott nyílt üléséről  

 
1. Visegrád Város közigazgatási területén helyi termelő piac létesítése 

2. Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon c. projekt megvalósítási 
szakaszához kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátására kiírt közbeszerzési 
eljárás lezárása 

3. Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon c. projekt területszerzéssel  
kapcsolatos feladatok ellátására vállalkozó kiválasztása 

4. Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon c. projekt megvalósításához 
kivitelezési feladatok ellátására közbeszerzési eljárás megindítása 

5. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

6. Egyes Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről 

7. Hulladékszállításra kiírandó közös közbeszerzési pályázat ajánlattételi felhívásának 
és a közszolgáltatói szerződés tervezetének elfogadása 

8. Kinevezett jegyző asszony szolgálati telefonhasználatának megvitatása 

9. Egyebek 

 

 



 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én, 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott zárt üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely  
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila jegyző 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 

Miklós Melinda 
 
 



 

Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket. Napirend előtt megadta a lehetőséget Jung 
Vilmos úrnak, az Atlantisz Club Kft. ügyvezetőjének, aki a Képviselő-testület előző ülésén 
hozott néhány döntésre kíván reflektálni. 
 
Jung Vilmos: Megköszönte a Képviselő-testület bizalmát, hogy az iskolabusz a jövőben 
ismét a parkolójában parkolhat, mely kamerával megfigyelt terület, és köszöni cserében a havi 
50 Km felhasználást, melyet igény esetén szívesen átad az iskolának, óvodának.  
Elmondta, hogy a kompkikötőnél álló roncs uszály elmozdításáról gondoskodni fog a 
palotajátékok idején már nem fogja rontani a Duna-part látképét.  
Tájékoztatta a testületet, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kompok-révek 
felújítására kiírandó pályázaton minden évben indul az önkormányzattal együttműködve, 
melyet az idei évben is szeretne megtenni, ehhez kéri a Képviselő-testület támogatását. 
Megköszönte a figyelmet. 
 
Félegyházi András: Megköszönte a tájékoztatást.  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a 
napirendet, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérte, aki a napirendet 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Visegrád Város közigazgatási területén termelő piac létesítése 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László 

 
Dr. Szabó Attila: Egyre több településen, így Visegrádon is igényként merült fel egy helyi 
termelői piac létesítése. Ez egy olyan piac, ahol magánszemélyek, őstermelők, maguk által 
megtermelt, illetve előállított kézműves dolgokat árulhatnak. Sokkal kevesebb előírási szabály 
vonatkozik rá, mint a normál piacra. A kiküldött szakmai anyagban megtalálható a 
jogszabályi háttér, inkább papírmunkát és szervezést igényel a piac létesítése, sem mint 
anyagi ráfordítást. Előzetesen egyeztettek a Pro Visegrád Kft-vel, aki a piac üzemeltetője 
lenne, a hivatal pedig segít a létrehozásban. 
 
Mikesy Tamás: Hol lenne pontosan a piac? 
 
Hintenberger András: Jegyző úrral egyeztettek a helyi kiválasztásában a helyi építési 
szabályzat és a rendezési terv előírásai figyelembevételével. Ennek alapján a legalkalmasabb  
a Mozi köz – tornacsarnok – 11-es út által határolt terület, mert ez az a hely, amely 
rendelkezik azokkal a feltételekkel, melyeket azért a termelői piachoz is biztosítani kell. Ezen 
a területen belül valószínűleg a murvával leszórt út lenne effektíve a piac. 
Mikesy Tamás: Korábban az egészségház udvara volt szóban ezzel kapcsolatban, de ha ez az 
új hely, akkor ez is elfogadható. 



 
Félegyházi András: Az egészségház udvara a kialakítandó városközpont projekt kapcsán 
jönne létre, ez a megoldás a jelenlegi szabályozások lehetőségeit figyelembe véve alakult ki. 
 
Bálint Zsolt: Igény van a piacra? 
 
Cseke László: Elmondta, hogy a nagymarosi és a tahitótfalui piacon néztek körül, ahonnan 
volt olyan visszajelzés, hogy jönnének ide is az árusok.  Nyilván ennek a beindítása időt vesz 
igénybe, és ezt az elején segíteni is kell.  
 
Schüszterl Károly: Milyen rendszerességgel lenne? 
 
Félegyházi András: Minden vasárnap. Egyetért azzal, hogy ez egy hosszú távú folyamat lesz, 
de nagymaroson is kevesen kezdték, nagy lelkesedéssel 2-3 éve és ma már egy nagyon jól 
működő piac van ott. 
 
Dr. Szabó Attila: Tehát arról szükséges határoznia a testületnek, hogy létrehozza a piacot, 
mikor fog üzemelni, ki fogja üzemelteti, ennek részleteit a határozati javaslat tartalmazza. 
 
Bálint Zsolt: Egységes árusító helyek lesznek, hogy fog kinézni? 
 
Félegyházi András: Ennek nincs olyan infrastruktúra igénye, hogy egységes standokat 
kellene kialakítani, Nagymaroson úgy oldják meg, hogy terítőt adnak minden árusnak, amit a 
saját asztalára ráteríthet, ezzel egyfajta egységet tudnak kialakítani.  
Az elhangzottak tükrében kérte a testületet, aki elfogadja a 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 
199/2012. (06.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
közigazgatási területén helyi termelői piacot hoz létre, melynek helyéül a kizárólagos 
tulajdonában lévő Magyar László Tornacsarnok és a 11-es számú főút, Moziköz közötti 
területet (85/5 hrsz) jelöli ki.    
2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy „Visegrád Város helyi termelői piaca” 
elnevezésű minden hét vasárnapján 8 és 12 óra között nyitva tartó termelői piac üzemeletési 
feladatainak ellátására a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-t 
(2025 Visegrád, Fő u. 81.) bízza meg, mellyel a feladatok ellátására együttműködési 
megállapodást köt. 
3) A képviselő-testület  a Magyar László Tornacsarnok és a 11-es számú főút, Moziköz 
közötti területet (85/5 hrsz) ingyenesen bocsátja a helyi termelői piac üzemeltetőjének a Pro 
Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft rendelkezésére.  



4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a mellékletben 
szereplő együttműködési megállapodás és a helyi termelői piac bejelentéséhez szükséges 
dokumentumok aláírására.    
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 

Határidő: 2012. július 31. 
 

2. npr: Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon c. projekt megvalósítási 
szakaszához kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátására kiírt közbeszerzési 
eljárás lezárása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Kenéz Attila műszaki előadó 

Kenéz Attila: Beérkezett három ajánlat a három meghívott ajánlattevőtől. A bíráló bizottság, 
illetve a közbeszerzési tanácsadó javaslatára a legalacsonyabb árat ajánlatos elfogadni. Ehhez 
lenne szükség a testület jóváhagyó döntésére. 
 
Félegyházi András: Az előterjesztésből kitűnik, hogy a háromból 2 érvényes volt, azok közül 
az alacsonyabb árat ajánlót javasolják elfogadásra. 
 
Hintenberger András: A költséget finanszírozza a pályázat, ugye? 
 
Félegyházi András: Igen. Mivel egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 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 
200/2012. (06.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Dunakanyar Film Bt.-t, 
a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” tárgyú, KEOP-2011-2.1.2/2F/09-11-
2011-0004 pályázati projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó kommunikációs 
feladatok ellátására. 
Megbízási díj: 6.506.000- Ft + ÁFA 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
3. npr: Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon c. projekt 

területszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátására vállalkozó kiválasztása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Kenéz Attila műszaki előadó 



 
Kenéz Attila: Az eljárásban 3 ügyvédi irodától kértek be ajánlatot, csak az ajánlati árra 
kérdeztek rá, egyéb feltételt nem szabtak. Itt két iroda tett ajánlatot, a harmadik lényegében 
egy biankó szerződést küldött csak be. Dr. Kiss György Ügyvédi Iroda ajánlata volt a 
legkedvezőbb 2,2 MFt+Áfa díjjal, ezért javasolja, hogy őt bízzák meg a feladat ellátására.  
 
Mikesy Tamás: Azt tudni kell, hogy ez a munka kétszintű folyamat volt. Voltak már 
előszerződések az ügyben, melyeket az első fordulóban a Kiss György ügyvéd úr készített, 
tehát azt hozzá kell tenni, hogy ő ismeri ezeket a szerződéseket.  
 
Félegyházi András: Mivel a határozati javaslattal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, 
módosító javaslat nem volt, kérte, aki azt elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
201/2012. (06.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visdgrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Dr. Kiss György Ügyvédi 
Irodát, a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” tárgyú, KEOP-2011-
2.1.2/2F/09-11-2011-0004 pályázati projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódódó 
területszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátására. 
Megbízási díj: 2.200.000 Ft+Áfa 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
4. npr: Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon c. projekt 

megvalósításához kivitelezési feladatok ellátására közbeszerzési eljárás 
megindítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Kenéz Attila műszaki előadó 
 

Kenéz Attila: A közbeszerzési tanácsadó elkészítette a pályázati felhívást, megérkezett a 
minőségbiztosítási tanúsítvány is a közzétételhez, illetve a felhívás megindításához. Az anyag 
igen terjedelmes, ha kérdés van, megpróbál válaszolni, de ezt alapvetően a ProVital Zrt., 
illetve a Térteam Kft készítette. A pályázati tanácsadó 4 bírálati szempontot fogalmazott meg, 
viszont a negyedik szempontot nem találta objektívnek az irányító hatóság felügyeleti 
főosztálya, ezért az a döntés született, hogy azt a pontot kiveszi a pályázatból és az arra 
vonatkozó súlyszámokat a másik 3 szempontra teszi át és azt végül elfogadták. 
 



Mikesy Tamás: A bizottsági ülésen a kérdéseiket már feltették, a pályázati kiírást 
végigolvasta, de ennek ellenére nem minden részét érti a szakszavak miatt.  
 
Hintenberger András: Mivel az irányító hatóság közbeszerzési felügyeleti főosztálya 
megadta a minőségbiztosítási tanúsítványt, tehát ez közbeszerzési szempontból 99,99%-ban 
megállja a helyét. Így véleménye szerint a kiírás megfelel, tehát ezt el lehet fogadni és tovább 
lehet haladni a megvalósítás irányába.  
 
Félegyházi András: Fentiek tükrében 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 
202/2012. (06.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a „Duna-menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon” c. pályázat megvalósításához a kivitelezési feladatokat ellátó 
szervezet beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására, amely alapján 
gondoskodjon a közbeszerzési pályázatok kiírásáról. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
5. npr: Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A Pilisi Parkerdőnél Zambó Péterrel egyeztettek, Mikesy Tamással, 
Bozóki Mariannal az erdei iskolával kapcsolatosan, illetve az épület esetleges 
igénybevételével kapcsolatban, melyre most konkrét választ nem tudtak adni a jövőbeni, 
iskolát érintő változások miatt. A piaccal kapcsolatban volt több megbeszélés Cseke Judittal, 
Veres Lászlóval, aki a nagymarosi piacot üzemelteti. A héten átutalta az önkormányzat a 
Visegrádi Sportegyesületnek azt a pályázati önrészt, amit az előző testület szavazott meg. 
 
Bálint Zsolt: Felhívta a figyelmet, hogy több ilyen ne legyen, hogy utólagosan jelent be bárki 
olyat, hogy megnyert egy pályázatot és kéri az önrész biztosítását. 
 
Félegyházi András: Ballagások, illetve évzárók zajlottak mindkét iskolában, a diákok, illetve 
az osztályfőnökök megkapták az ajándék Almanachot, aminek nagyon örültek. Az évzáró 
alkalmával pedig minden diák kapott 1 Visegrádos baseball sapkát. A Solarsys Rendszerház 
Kft. képviselőivel folytatott egyeztetést az ajánlati ár tekintetében, ennek eredményéről tartott 
a testület zárt ülést az imént. Az elmúlt héten alaposan körüljárták azt a kérdést, hogy a 



városközpont projekt anyagilag hogyan finanszírozható az elkövetkezendő években. Arra 
következtetésre jutottak, hogy nem nagyon van más lehetőség, ha a fejlesztés mellett 
döntenek, akkor az ezzel járó pénzügyi kötelezettségeket is vállalni kell, amely 2014-től 3 
éven keresztül egy elég jelentős terhet jelent majd. A városközponttal kapcsolatban 
folyamatosan megy az egyeztetés a tervezőkkel, a majdani szerződéskötésnek nem lesz 
akadálya, de technikai ügyeket kell még ehhez lebonyolítani. Múlt héten, pénteken az OTP-
nél tájékozódott a pénzügyi vezetővel együtt, az önrész hitelre vonatkozó 200 millió forintos 
hitelszerződés idén októberig érvényes. Ezzel kapcsolatosan tavaly augusztusban Abonyi 
Géza polgármester úr aláírt egy szerződésmódosítást, mely szerint meg kellett jelölni, hogy 
ebből az összegből pontosan mennyi a városközpont önrészéhez szükséges rész és a maradék 
összegről az idei költségvetésben kellett volna rendelkezni, ez viszont nem történt meg. Ezért 
van az, hogy kérte vissza az OTP ezt a hitellehetőséget. Most mérlegelve a város pénzügyi 
lehetőségeit, úgy próbálják meg újrafogalmazni a projektet, hogy a pályázati keretben benne 
maradjanak. Holnap egyébként már olyan állapotban lesz az anyag, hogy a közreműködő 
szervezetekhez be tudják nyújtani a támogatási szerződésmódosítási kérelmet. A TDM 
szervezet ülésére kapott meghívást, ahol egy kellemes hangulatú eszmecserére került sor.  
Ami az önkormányzat pénzügyeit illeti, azt lehet mondani, hogy a gazdálkodás viszonylag 
kiegyensúlyozott, leszámítva azt a folyamatosan meglévő -30, -35 milliót, amit görget maga 
előtt, ezzel kapcsolatosan egy ún. kiváltó hitel engedélyeztetését lehet kérni a kormányzattól, 
ezt már év elején kellett volna, de most megkérte a pénzügyi vezetőt, hogy ezzel 
kapcsolatosan állítson össze egy értékelhető anyagot.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy az a bizonyos OTP szerződésmódosítás tavaly augusztus 5-én 
lett aláírva, a 4 képviselő tag viszont augusztus 19-én szavazta csak meg, tehát jó lenne, ha a 
Tényfeltáró Bizottság ezt is megvizsgálná. 
 
Bártfai István: Jelzés érkezett, hogy a honlapra jó volna, ha felkerülnének a képviselők, illetve 
a polgármester díjazásáról szóló adatok, mivel ezek közérdekűek, valamint a testületi 
jegyzőkönyveknél sok nincs még fent. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy a tiszteletdíjakról, illetve a polgármesteri illetményről 
fel fognak kerülni az adatok napokon belül. A jegyzőkönyvek elmaradásának két oka is van, 
az egyik, hogy az elmúlt hónapokban a korábbi testület is és az új is igen sűrűn ülésezett, így 
a kolléganők nehezén érik utol magukat e téren, és van egyfajta technikai akadálya is, de ezt 
igyekeznek kiküszöbölni és a jegyzőkönyvek természetesen hitelesítésük után felkerülnek a 
honlapra. 
 

6. npr: Egyes Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon 
kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

 
Dr. Szabó Attila: Az új szabálysértési törvény életbelépésével 2012. április 15-től, helyi 
önkormányzat rendeletében szabálysértési tényállási elemeket nem szabályozhat. Erre a 
határidő 2012. május 31. volt, tehát ezt a mulasztást szükséges most megszűntetni. Visegrád 



esetében 7 rendelet tartalmaz ilyen elemeket, tehát ezen rendeletekből kell az adott 
passzusokat hatályon kívül helyezni. Ezen túlmenően lehetőséget adott a jogalkotó arra az 
önkormányzatoknak, hogy bizonyos szabálysértési elemeket ún. tiltott közösségellenes 
magatartássá minősítsen, ami az új önkormányzati törvényben került szabályozásra. Ezek nem 
szabálysértésnek minősülnek majd, hanem Közigazgatási eljárás elemei lesznek. Így ezekre 
vonatkozóan szükséges lesz egy új rendelet megalkotása, melynek nyilván a korábban 
szabálysértéssé minősített esetek lesznek az elemei, de kéri a testület tagjait, hogy ha a 
szakmai anyagot majd ha megkapják, akkor szíveskedjenek a helyi társadalmi szokásoknak, 
rendnek megfelelően azt végignézni és ha esetlegesen további javaslatuk lesz olyan elemekre, 
melyek megvalósítják a tiltott közösségellenes magatartást azt jelezzék.  
 
Mikesy Tamás: Tehát a törvény a szabálysértés kivezeti az önkormányzattól és, ami eddig 
annak minősült, az most közösség ellenes magatartás lesz. 
 
Félegyházi András: Ha most ezek a rendelkezések kikerülnek, mikor lesz jogköre az 
önkormányzatnak eljárni, ha még nincs meg az új rendelet? 
 
Dr. Szabó Attila: A következő ülésen megalkotásra kerülhet az új rendelet, de hozzátette, 
hogy ettől függetlenül most sincs már jogköre az önkormányzatnak szabálysértési ügyben 
eljárni 2012. április 15-től. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a rendeletet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 9/2012. (VI.25.) számú, az egyes önkormányzati 
rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletét 
elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

7. npr: Hulladékszállításra kiírandó közös közbeszerzési pályázat ajánlattételi 
felhívásának és a közszolgáltatói szerződés tervezetének elfogadása 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Hetek óta folyamatban az adatszolgáltatás, illetve a részletek 
kimunkálása. Szükséges egy szerződés tervezetet is eljuttatni a közbeszerző tanácsadó 
részére, mert a szerződést a szolgáltató a településekkel külön-külön köti, így a feltételek is 
különbözőek lehetnek. Leányfalu a koordinátora a témának és Dr. Nedwed Mária ügyvéd 
asszony a közbeszerzés lebonyolítója. Köszöni Schüszterl Károly és Hintenberger András 
képviselők segítségét a témában. Kis gondot okozott a Duna-Vértes hulladékkezelési projekt, 
amelyben Visegrádi is részt vesz. ezért ennek kapcsán azt bele kellett venni a szerződés 
tervezetbe, hogy amennyiben elindul ez a projekt, akkor a közbeszerzési eljárás által életbe 
lépő szerződés felmondásra kell, hogy kerüljön.  
 
Schüszterl Károly: A zöldhulladékra vonatkozó kötelezettség is bele került a tervezetbe? 



 
Félegyházi András: Az kikerült belőle, mert ha szükség van rá egyszerűbb utólag beletenni, 
mint kivenni. 
Mivel további kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
203/2012. (06.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a települési szilárd, 
szelektíven gyűjtött, zöldhulladék, veszélyes hulladék begyűjtése, elszállítása, 
ártalmatlanítása, illetve lomtalanítása tárgyában Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, 
Tahitótfalu és Visegrád településekkel közösen a mellékelt közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívása, valamint a mellékelt közszolgáltatói szerződés tervezete alapján közösségi nyílt 
közbeszerzési eljárást kezdeményez. 

 
Határidő: 2012. június 30. 

Felelősök: Félegyházi András polgármester, Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 

8. npr: Kinevezett jegyző asszony szolgálati telefonhasználatának megvitatása 
Előterjesztő: Bálint Zsolt képviselő 

 
Bálint Zsolt: Korábban a kinevezett jegyző asszony kapott egy szolgálati telefont, mait 
testület szavazott meg, ezt csak úgy lehet tőle visszakérni, ha erre szintén testületi döntés 
születik. Felvetődött az is, hogy 2010. novembere előtt is használta egy évig, amíg gyesen 
volt, ami az önkormányzatnak 150-170 ezer forintjába került. Már tavaly szeptemberben is 
kérte ezt, akkor döntés nem született róla. Tavaly szeptembertől idén májusig megint 100 ezer 
forintjába került ez az önkormányzatnak. Szeretné megszűntetni ezt az állapotot, 
természetesen, ha visszaáll munkába, akkor újra használhatja. Kérné a jegyző asszonyt, hogy 
amit eddig magánbeszélgetésre telefonált el, annak az összegét fizesse vissza, esetleg ajánlja 
fel az óvodának, iskolának. 
 
Schüszterl Károly: Ha esetleg van arra lehetőség, fel lehetne ajánlani, hogy maradjon nála a 
telefont és fizesse be azt az összeget, amit magán beszélgetésékre használ. 
 
Félegyházi András: Meg lehet tenni ezt is. 
 
Bálint Zsolt: Nehéz ilyen részletes számlát kérni, nehéz ezt ellenőrizni. 
 



Félegyházi András: Nem tudhatják, hogy az előző helyettesítő jegyző úrnak mennyi 
társsegítségre volt szüksége, meg fogja kérdezni ezt jegyző asszonytól, de bizonyára ennek 
oka volt. 
 
Hintenberger András: Javasolta belefoglalni a határozati javaslatba, hogy jegyző asszony 
dönthessen arról, hogy a  számot és a telefont megvásárolja, hiszen nyilván a telefonszámát 
sok partnere ismeri már. A másik javaslata a határozati javaslatban szereplő dátumok 
összhangjára vonatkozott. 
 
Félegyházi András: Mivel több módosító javaslat nem volt, kérte, aki elfogadja Hintenberger 
András módosító javaslatát, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
204/2012. (06.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hintenberger András képviselő módosító 
javaslatára úgy határoz, hogy Eőryné Dr. Mezei Orsolya kinevezett, jelenleg gyesen lévő 
jegyző asszonynak az által jelenleg is használt 06 30/2681-470-es önkormányzati 
mobiltelefont és a hozzá tartozó kártyát 2012. július 2-tól nem használhatja, de dönthet  a 
megvétel mellett is. 

Határidő: 2012. június 29. 
Felelősök: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Fentiek tükrében, kérte, aki a határozati javaslatot a módosítással együtt 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
205/2012. (06.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Eőryné Dr. Mezei 
Orsolya kinevezett, jelenleg gyesen lévő jegyző asszony az által jelenleg is használt 06 
30/2681-470-es önkormányzati mobiltelefont 2012. július 2-től addig az időtartamig, amíg 
szülési szabadságát (gyest) tölti nem használhatja, köteles azt 2012. július 2-ig 
visszaszolgáltatni, de az önkormányzati mobiltelefont és a hozzá tartozó kártyát 
megvásárolhatja. 

 



A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a képviselő-testületi 
döntésről tájékoztassa Eőryné Dr. Mezei Orsolyát. 

 

Határidő: 2012. június 29 
Felelősök: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Egyebek 

 
Bálint Zsolt: Kérte, hogy az árvízvédelmi pályázatban az ügyvédi díj költségeinek 
elszámolását konkrétan nézzék meg, mert neki nem teljesen egyértelmű és nehogy abba a 
hibába essenek, hogy a végén az önkormányzatnak kell kifizetni. 
 
Félegyházi András: Utána fognak nézni. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a jövőben tervei között szerepel egy olyan kérdőív lakosság 
részére történő kiküldése, amellyel a bizottsági munkát tudnák segíteni. Erre vonatkozóan kéri 
a képviselőket, bizottsági tagokat, hogy fogalmazzanak meg javaslatokat.  
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem  volt a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
Félegyházi András          Dr. Szabó Attila 
   polgármester        helyettesítő jegyző 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én, 19:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila jegyző 
 
 
Meghívott: 

Bozóki Mariann iskolaigazgató 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Kucsera Tamás alpolgármester úr 
jelezte, hogy néhány percet késik. A napirendhez kapcsolódóan kiegészíteni valója nincsen, 
mivel a képviselők részéről sem érkezett módosító javaslat, ezért kérte, aki a napirendre 
vonatkozó javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. 
Kucsera Tamás Gergely nincs jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét 
elfogadta. 

1. npr: Kompok Révek felújítására valamint új eszköz beszerzési támogatás 
igénybevétele tárgyában benyújtandó pályázat 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testületet a napirendi pontról. 
 
Dr. Szabó Attila: Jung Vilmos, az Atlantis Kft ügyvezetője az előző testületi ülésen jelezte, 
hogy szeretné, ha az önkormányzat idén is indulna a kompok révek felújítására kiírandó 
pályázaton. Idő közben eljuttatta az adatokat, amely a pályázat benyújtásához szükségesek. A 
pályázat összköltsége 33.603.335,- Ft, az igényelt támogatás 23.522.335,- Ft, az önrész 
10.081.000,- melyet az Atlantis Kft. nyilatkozatában vállalt, hogy az önkormányzat helyett 
kifizeti. Az önkormányzatnak pedig arról kell nyilatkozatot tennie, hogy a komp 
üzemeltetését 5 évig vállalja. Várhatóan július 12-ig lehet benyújtani a pályázatot, bár a 
kormány rendelet még nem jelent meg. Kéri, hogy az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslatot fogadja el a testület. 
 
Bártfai István: Ez egy évek óta működő pályázat, támogatja a pályázat benyújtását, azonban 
azt nem érti, hogy miért az önkormányzatnak kell nyilatkoznia az 5 éves üzemeltetésről. 
 
Dr. Szabó Attila: Mivel az önkormányzat a pályázó, ezért mindig a pályázónak kell 
nyilatkoznia, hogy működtetni fogja akár az Atlantis Kft-vel, akár mással a kompot. Jung 
Vilmos is nyilatkozta, hogy vállalja a tartós üzemeltetést.  
 
Hintenberger András: A korábbi években nyert ezeken a pályázatokon valamit az 
önkormányzat? 
 
Mikesy Tamás: Igen, az elmúlt pár évben mindig, tavaly is 8 millió Ft-t nyert.  
 

- Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a 
Képviselő-testület 7 fővel (7 főből) van jelen, határozatképes. - 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
206/2012 (07.04.) 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti 

Fejlesztési miniszter által …/2012. (…...) NFM rendelet alapján meghirdetett, a 
közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti 
létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési 
támogatására kiírt 2012. évi pályázati felhívására pályázatot nyújt be. 

2. Visegrád Város Önkormányzata a pályázati támogatást a Visegrád-Nagymaros 
révátkelés üzemeltetéséhez szükséges úszó és parti létesítmények felújítására és új 
eszköz beszerzésére kívánja fordítani. 

3. Az úszó és parti létesítmények felújításának és új eszköz beszerzésének költsége 
összesen 33.603.335 Ft, az igényelt támogatás 23.522.335-Ft. (a költség 70 %-a), 
melyhez a szükséges saját forrást 10.081.000-Ft-ot az önkormányzatnak az Atlantisz-
Visegrád Club Kft, mint a révátkelés üzemeltetője biztosítja.  

4. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyben vállalja a Visegrád-
Nagymaros közötti révátkelés minimum 5 éves időtartamra szóló tartós üzemeltetését. 

5. A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád 
Város Önkormányzat nevében a pályázatot nyújtsa be illetve sikeres pályázat esetén a 
felújítás kivitelezésére az Atlantisz-Visegrád Club Kft-vel a szerződést kösse meg. 

 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2012. július 12. 

 
2. npr: Áprily Lajos Általános Iskola kérelme harmadik napközis csoport indítására, 

valamint csoportbontások engedélyezésére 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Bozóki Mariann iskolaigazgató  
 
Félegyházi András: Röviden összefoglalva arról van szó, hogy az alsó tagozatban a jövő 
tanévben várhatóan 90 fő lesz a számított létszáma a napközibe jelentkezett gyerekeknek. Ez 
azt jelenti, hogy legalább 3 csoportot kell létrehozni a napköziben. Már az elmúlt tanévben is 
3 csoporttal működött a napközi, amit helyettesítésekkel oldottak meg. A mostani 
előterjesztés azt irányozza elő, hogy ezeket a helyettesítéseket kiváltandó fel lehessen venni 
egy napközis tanárt, továbbá kéri az igazgató asszony, hogy fontolja meg a testület annak a 
lehetőségét, hogy egy negyedik napközis csoportot is indítsanak. Ezen kívül kéri még 
igazgató asszony, hogy a felsős napközis csoportban maximális létszámát 34 főben 
engedélyezze a testület. 
 
Bozóki Mariann: Hozzátette, hogy ezért volna most nagyon fontos a napközis csoportok 
kellő számú meghatározása, elrendezése, mert amennyiben jövőre már nem az önkormányzat 
lesz a fenntartó, akkor félő, hogy ezt nem lehet már megtenni, vagy csak nagyon nehezen.  
 
Bálint Zsolt: Mi történik akkor, ha a negyedik csoport létrehozását decemberben szavazná 
csak meg a testület? 
 
Bozóki Mariann: Csoportokat év közben nem lehet létrehozni, sőt szétbontani vagy 
összevonni sem. 
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Mikesy Tamás: Számára furcsa, hogy az elmúlt évben helyettesítéssel oldották meg a 
harmadik napközis csoportot, nem emlékszik arra, hogy ezt igazgató asszony jelezte volna, 
hogy oda kellene egy státusz. Véleménye szerint ez nagy pénzpazarlás volt, ezzel a 
megoldással, oda fel kellett volna venni egy embert, ezért most is azt támogatja, hogy legyen 
betöltve ez a státusz, sőt támogatja a negyedik csoport indítását is, ezekre a helyekre két 
kezdő pedagógust kellene felvenni és az gazdaságosabb lesz.  
 
Bozóki Mariann: A túlórában való ellátását tavaly a képviselő-testület szavazta meg. Az 
egyik helyre teljes állású pedagógust tervez, a másikra nem, viszont, ha megszavazza a 
testület a négy csoportot, akkor oda is egy teljes állású pedagógus kell.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Tehát az rögzíthető, hogy az elmúlt tanévben túlórával 
oldották meg a feladatot, mert meg kellett oldani. Ez azt bizonyítja, hogy a forrás meg van rá, 
csak az akkori Képviselő-testület, mint fenntartó nem kellő gondossággal járt el az ügyben. Ez 
munkaszervezési szempontból sem volt az állandóság felé tartó dolog és gyermekeknek sem 
jó. Tehát ezt a gyakorlatot nem kell fenntartani tovább. Tekintettel arra, hogy igazgató 
asszony jelzésére előterjesztette most a fenntartó ezt a témát, de okokat nem vizsgálta ki, csak 
a következményekkel mérlegel, ezért javasolja, hogy most végleges döntést ne hozzon a 
testület. Javasolja, hogy a négy csoport legyen kialakítva és a fenntartó a forrást rendelje 
hozzá. Ilyen módon két határozott időtartamú kinevezést engedélyez a fenntartó, amely 
viszont nem státusz engedély és nem pályáztatás köteles.  Azért mert a feladatot el kell látni, 
ezért támogatja, hogy négy csoport legyen és mert ez a gyerekek érdekét szolgálja. De 
mindenképpen kívánatosnak tartja annak kivizsgálását, hogy hosszú távon valóban ez kell 
legyen a megoldás, vagy valami más. 
 
Bálint Zsolt: Jó lenne, ha a meghirdetett állásra visegrádi pedagógust lehetne felvenni. 
 
Bozóki Mariann: Elsődlegesen a szakmai szempontokat veszi figyelembe egy-egy 
pályáztatás alkalmával, de természetesen ez is szempont szokott lenni. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Továbbra is fenntartja azon javaslatát, hogy határozott időre, a 
szükséges források hozzárendelésével, 4 csoportban oldják meg ezt a kérdést. 
 
Félegyházi András: Az egyik státuszhoz a betervezett túlórák miatt meg van a forrás. A 
héten jelezte a VKG csoport vezetője, hogy az egyik kolléga elmegy augusztus 1-től és 
valószínűleg az őszi időszakra nem szükséges felvenni helyette másik embert, így az ottani 
bértömeg felszabadul, tehát úgy gondolja, hogy ez által a másik státusz bérforrása is 
megoldott lesz. 
 
Schüszterl Károly: Hátrány jelent az iskola szempontjából, ha határozott időre vesznek fel 
valakiket? 
 
Bozóki Mariann: Úgy gondolja, hogy mivel a harmadik csoport már eddig is működött és 
bizonyítható, hogy arra mindenképpen szükség van, hiszen 90 gyereket nem lehet két 
csoportban elhelyezni. Tehát azt gondolja, hogy a harmadik csoportot határozatlan idejű 
kollégával kellene elindítani. 
 
Félegyházi András: Az jelente-e valami különbséget az iskolának vagy Visegrádnak, hogy 
valaki határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonnyal van foglakoztatva?  
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Bozóki Mariann: Nyilván egy határozatlan idejű kinevezés nehezebben bontható föl, míg a 
határozott kinevezés adott időpontban letelik. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint az iskola vezetésének több mozgásteret ad, 
ha egyelőre határozott idejű jogviszonyt létesít, hiszen adott a lehetőség majd az év végén, 
hogy akár véglegesítse is a két kollégát.  
 
Bozóki Mariann: Abban van valóban előny, hogy egy határozott idejű jogviszonyban felvett 
kollégát meg lehet ismerni az alatt az idő alatt, és ha valóban jó, akkor véglegesíteni lehet 
adott esetben. 
 
Bálint Zsolt: A betervezett tanári szoba felújítással mi a helyzet? 
 
Félegyházi András: Folyamatban van, el fog készülni és ezen kívül az udvari focipályára 
deszkapalánk kihelyezésére is sor kerül a VKG csoport fogja elkészíteni.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az előterjesztéshez hozzáfűzte, hogy véleménye szerint az 
állandó státusz kérdését szeptember 1-ig meg lehet vizsgálni, hogy valóban indokolt-e. Ha 
igen, akkor meg lehet pályáztatni a státuszt és jól ütemezve 2012. december 31-ig 
véglegesíteni is lehet őket.  
 
Hintenberger András: A polgármester úr által ismertetettek szerint ez most valószínűleg 
nem jár plusz költséggel, mivel a VKG csoportnál keletkezik bérmegtakarítás, azzal, hogy 
onnan elmegy egy kolléga.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Tehát itt most arról kell dönteni, hogy a harmadik és negyedik 
napközis csoport kialakítására felkérik az igazgató asszonyt, az ehhez szükséges álláshelyekre 
vonatkozó költségvetési forrást a testület mellé rendeli. Az ezzel kapcsolatos költségvetés 
módosítás előkészítésére felkéri a jegyzőt. Ezzel párhuzamosan felkéri igazgató asszonyt, 
hogy mutassa be a jelenlegi munkaszervezésnek megfelelően, hogy ezekre a helyekre valóban 
nem áll rendelkezésére munkaerő, aki be tudná tölteni ezeket a helyet. Amennyiben ez 
indokolt, akkor rendel hozzá státuszt a testület és kiírható a pályázat.  
 
Bozóki Mariann: Azt látni kell, hogy a harmadik csoportot a törvényerejénél fogva létre kell 
hozni, azt viszont problémásnak látja, ha ennek a feladatnak az ellátásához nem lesz státusz 
hozzárendelve. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: A harmadik csoport esetében létre hozható a státusz, tekintve, 
hogy a forrás megvan rá. 
 
Bozóki Mariann: Az a problémája, hogy nem fogja tudni bebizonyítani, hogy másként nem 
oldható meg a feladat, mert túlórában ugyan megoldható lenne, viszont az nem megoldás, 
úgy, mint eddig sem volt az.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Alapvetően csak azt szeretné, hogy szakítsanak azzal a 
Visegrádon korábban bevezetett gyakorlattal, hogy az eddigi döntéshozók az ilyen jellegű 
kérdéseket vagy támogatták, vagy nem, attól függően, hogy éppen milyen kedvük volt Ezt a 
dolgot alapvetően támogatandónak tartja, de jó fenntartó módjára, úgy gondolja, az a helyes, 
ha meg is vizsgálják azt, hogy mik a körülmények. 
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Félegyházi András: Az leszögezhető, hogy a négy hónapra való bér meg van. Amit 
alpolgármester úr kifejtett, abban úgy gondolja, hogy vita nincs a testületben, tehát jó gazda 
módjára kell eljárni ebben a kérdésben. Felkérte Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármestert, 
hogy ismertesse a határozati javaslatot. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: „Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áprily 
Lajos Általános Iskola AMI és EPESZ igazgatójának előterjesztésére tudomásul vette és 
megállapította, hogy a jogszabályoknak megfelelően akkor jár el, ha a számított 
gyermeklétszámnak megfelelően egy harmadik napközis csoport létrehozását engedélyezi. A 
feladat ellátásához szükséges státuszt hozzárendeli. 
Megállapította továbbá a Képviselő-testület, hogy új pedagógus álláshely betöltéséhez 
szükséges forrás rendelkezésre áll, ehhez költségvetés módosítására nincsen szükség. 
A Képviselő-testület megállapította továbbá, hogy negyedik napközis csoport szolgálná a 
gyermekek érdekeit, ezért szándékát fejezi ki negyedik napközis csoport létrehozására. Ehhez 
szükséges lépéseket megteszi, miszerint fölkéri az iskola igazgatóját, Bozóki Mariannt a 
szükséges pedagógiai, szakmai előkészületekre. Felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, 
a költségvetés módosításának előkészítésére a szükséges forrás megjelölésével.  
Amennyiben a negyedik csoport létrehozásához szükséges forrás rendelkezésre áll, annyiban 
a Képviselő-testület költségvetés módosításával egyidejűleg a negyedik csoporthoz 
hozzárendelendő pedagógus álláshelyet is engedélyezi. Határidő: azonnal. Felelős: Félegyházi 
András polgármester.” 
 
Félegyházi András: Kérte a képviselőket, aki az ismertetett javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2012 (07.04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áprily Lajos Általános Iskola AMI és 
EPESZ igazgatójának előterjesztésére tudomásul vette és megállapította, hogy a 
jogszabályoknak megfelelően akkor jár el, ha a számított gyermeklétszámnak megfelelően egy 
harmadik napközis csoport létrehozását engedélyezi. A feladat ellátásához szükséges státuszt 
hozzárendeli. 
Megállapította továbbá a Képviselő-testület, hogy új pedagógus álláshely betöltéséhez 
szükséges forrás rendelkezésre áll, ehhez költségvetés módosítására nincsen szükség. 
A Képviselő-testület megállapította továbbá, hogy negyedik napközis csoport szolgálná a 
gyermekek érdekeit, szándékát fejezi ki negyedik napközis csoport létrehozására. Ehhez 
szükséges lépéseket megteszi, miszerint fölkéri az iskola igazgatóját, Bozóki Mariannt a 
szükséges pedagógiai, szakmai előkészületekre. Felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, a 
költségvetés módosításának előkészítésére a szükséges forrás megjelölésével.  
Amennyiben a negyedik csoport létrehozásához szükséges forrás rendelkezésre áll, annyiban 
a Képviselő-testület költségvetés módosításával egyidejűleg a negyedik csoporthoz 
hozzárendelendő pedagógus álláshelyet is engedélyezi. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: Igazgató asszony másik kérése volt a maximális létszám engedélyezése a 
felsős napközis csoportban. Kérte a képviselőket, aki az erre vonatkozó, előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2012 (07.04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 1-től engedélyezi az 

Áprily Lajos Általános Iskola AMI és EPESZ részére a felsős napközis csoportban a 

maximális létszámmal (34 fővel) való működést. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására. 

 

Felelős: Félegyházi András polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 1. 
 
3. npr: TÁMOP pályázati lehetőség iskola, óvoda fejlesztésre 
Előterjesztő: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
Félegyházi András polgármester felkéri Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármestert, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testületet a napirendi pontról. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Megköszönte a hivatal munkatársainak, valamint az iskola és 
az óvoda pedagógusainak a segítő közreműködésüket abban, hogy ezeken a pályázatokon 
való indulást előkészítették, amennyiben a testület úgy dönt, hogy indulni kíván. Az iskola 
esetében a pályázat lehetőséget nyújt módszertani megújulásra, pedagógiai program, 
minőségirányítás és teljesítményértékelésre, kompetencia alapú oktatás elterjesztésére és sok 
minden másra is. A pályázat önerőt nem igényel. 
Mivel ezzel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, ismertette a határozati 
javaslatot. 
 
Félegyházi András: Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
209/2012 (07.04.) 
HATÁROZATA 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat a TÁMOP-3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című 100%-os 
támogatottságú pályázaton részt vesz. 
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A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati 
dokumentáció összeállítása illetve benyújtása ügyében. Egyúttal a Képviselő-testület 
felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a pályázat Visegrád Város Önkormányzat 
nevében történő aláírására. 

Határidő: 2012. szeptember 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az óvoda fejlesztés pályázat esetében a célok hasonlóak, 
részben eszközbeszerzés, óvodapedagógusok képzése. Az előkészítő munka már lezajlott, 
ebben az esetben sem igényel önerőt a benyújtás. 
Mivel ezzel kapcsolatban sem volt kérdés, sem hozzászólás, ismertette a határozati javaslatot. 
 
Félegyházi András: Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
210/2012 (07.04.) 
HATÁROZATA 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat a TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés című 100%-os támogatottságú 
pályázaton részt vesz. 
A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati 
dokumentáció összeállítása illetve benyújtása iránt. Egyúttal a Képviselő-testület 
felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a pályázat Visegrád Város Önkormányzat 
nevében történő aláírására. 

Határidő: 2012. szeptember 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Egyebek 
 
Schüszterl Károly: Jelezte, hogy jó lenne a közmunka program keretében kibővíteni a 
létszámot a VKG csoportnál, ha van rá lehetőség, mert jelentkezett néhány ember nála. 
 
Dr. Szabó Attila: Folytat ez ügyben egyeztetést a Munkaügyi Központtal, akik arról 
tájékoztatták, hogy lesz rá lehetőség. 
 
Schüszterl Károly: Tisztázni kívánt egy személyét érintő kérdést, miszerint elterjedt a 
városban az, hogy ő itt az önkormányzatnál egyrészt mit keres és, hogy milliókat kap. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy 2011-ben az előző polgármester úrral megegyezve, a törvényi 
lehetőségek alapján ún. előrehozott nyugdíjba ment, úgy, hogy az önkormányzat egy 
összegben befizette az előrehozott nyugdíj összegét 2.900.000,- Ft-ot. A bére erre a 20 
hónapra kb. 6 millió forint lett volna, járulékokkal együtt, ezért akkor azt vállalta, hogy azt a 
pénzt, amit az önkormányzat befizetett, azt ledolgozza. Tehát 2011. december 16. óta egy 
fillért nem vesz fel az önkormányzattól. 
 



  10  

Dr. Szabó Attila: Az önkormányzat döntött úgy, hogy megköti ezt a megállapodást 
Schüszterl Károllyal, mert akkor lehetőség volt erre az akkori jogszabályoknak megfelelően. 
Megerősíti, hogy a tavaly decemberi nyugdíjazás óta az önkormányzat nem utal munkabért 
Schüszterl Károlynak. A megállapodás értelmében 2013. szeptember 7-ig „társadalmi 
munkában” dolgozik az önkormányzatnál Schüszterl Károly. 
 
Schüszterl Károly: A KRESZ parkban most be akarták kötni a vizet és észrevették, hogy tele 
van sütésre használt fáradt olajjal, figyeljenek oda legközelebb, mert valószínűleg a vásározók 
tették oda, egy korábbi rendezvény alatt.  
 
Félegyházi András: Ez az eset felháborító, ha lehet, fel kell deríteni, hogy ki lehetett az 
elkövető. Ezután pedig rendezvények esetén valóban oda kell erre is figyelni.  

- Tájékoztatta a testületet, hogy a hulladékszállítás terén jelentős háttérmunka folyik. 
Tisztázni szükséges még a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulásban vállalt 
szerepet. A Zöld anyag kezelésében is keresik a megoldást, mert a begyűjtött zöld 
anyag elhelyezése nincs megoldva. Valószínűleg ez nem tud ingyenes szolgáltatás 
maradni.  

- Felvette a kapcsolatot Dékány Lászlóval, aki felajánlotta, hogy Visegrád energia 
gazdálkodásának kérdésében segítene. Valószínűleg az áramszolgáltató számlák 
racionalizálásában tudnak majd lépni.  

- A Solarsys Kft-vel évek óta húzódó ügyében megoldás közeli helyzetbe került az 
önkormányzat. A megállapodás megkötése realizálódni látszik.  

- A lakosság és Thermál Hotel is jelezte, hogy a stranddal szemben lassan ember 
magasságú a gaz. Egyeztetett a Magyar Közúttal, aki intézkedni fog az út melletti 
kaszálás ügyében.  

- Egyeztetett Szabó Gáborral az árvízvédelmi gát tervezővel, 2 hét múlva tudnak leülni 
tárgyalni.  

- Felvette a kapcsolatot jegyző asszonnyal a telefon ügyében, a testület döntése után 
derült ki, hogy neki van egy megállapodása az önkormányzattal a telefonhasználatra 
vonatkozóan, miszerint a díjat kifizeti, csak ki kellett volna számlázni, ami ezidáig 
nem történt meg. Jegyző asszony jelezte, hogy természetesen hajlandó ezt kifizetni, a 
pénzügyön már dolgoznak rajta, ezen kívül a számot szeretné megtartani.  

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

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
  polgármester                             helyettesítő jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    25/2012. 
Határozatok száma: 212-215/2012. (08.02.) 
 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. augusztus 2-án megtartott nyílt üléséről  

 

 
1. Polgármester beszámolója a két ülés közti tevékenységéről 
 
2. 2011. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
 
3. Tiltott közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 
4. Aditus Tanácsadó Zrt.–vel kötött megbízás szerződés körül kialakult helyzet 
megvitatása 
 
5. Könyvvizsgálói pályázatok elbírálása 
 
6. dr Balázs Mária háziorvosnő által Képviselő-testületnek címzett levél megvitatása 
 
7. Az Apátkúti patak meder rendezésre beérkezett Geo-Teszt árajánlat megvitatása 
 
8. OTP-vel kötött 200 millió forintos célhitel csökkentésére és rendelkezésre tartási 
határidejének módosítása 
 
9. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 2-án, 17:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 

 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila jegyző 
 
 
Meghívottak: 

Bozóki Mariann iskolaigazgató 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel (7 főből) jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Mikesy Tamás és 
Hintenberger András képviselők jelezték, hogy pár percet késnek. Ismertette az ülés napirendi 
pontjait. 
 
Bártfai István: Kérte, hogy vegye napirendre a testület az Apátkúti patak mederrendezésre 
beérkezett Geo-Teszt árajánlat megvitatását. 
 
Félegyházi András: Kérte, aki a pótnapirendi pont felvételével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, (Mikesy 
Tamás és Hintenberger András képviselők nincsenek jelen) ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a pót napirendi pont felvételével egyetért.  
 
Félegyházi András: Kérte, aki a módosított napirendet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, (Mikesy 
Tamás és Hintenberger András képviselők nincsenek jelen) ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az ülés módosított napirendjét elfogadja. 
 
  

1. npr: Polgármester beszámolója a két ülés közti tevékenységéről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Köszöntötte Dr. Dékány Lászlót, aki az időközi választás során 
képviselő-jelölt volt, majd visszalépett, de ez után felajánlotta azt a segítséget, amit ő a 
hivatásából adódóan fel tud ajánlani. Azóta több alkalommal találkoztak már, Visegrád 
energetikájáról kapcsolatos kérdésekben. Megkérte, hogy röviden tájékoztassa a képviselő-
testületet erről. 
 
Dr. Dékány László: Elmondta, hogy Visegrádon közel 30 éve tartózkodik üdülősként.  
Régóta foglalkozik energetikai kérdésekkel, az ilyen irányú felajánlását már egy korábbi 
testületnek is megtette, de nem igazán volt érdeklődés iránta. Polgármester úrral már 
találkoztak néhány alkalommal és első lépésként átnéznék a villamos energia kérdéseit a 
városnak. A közvilágítás kérdésében már több találkozót szervezett az ELMŰ képviselőivel, a 
következő lépés lenne a villamos energia számlák és a városközpont fejlesztés pályázattal 
kapcsolatos villamos energiát érintő kérdésekben történő együttműködés. Szeretne Visegrád 
közössége érdekében minél többet megtenni, reméli, hogy az elkövetkezendő 1-2 évben ennek 
eredménye is lesz. 
 
Félegyházi András: Ennek az együttműködésnek az első kézzel fogható lépése remélhetőleg 
1 hónap múlva az önkormányzat kezében lesz a közvilágítási rendszer teljes felmérése. 
Remélhetőleg a közvilágítási rendszer fejlesztésében, bővítésében is fognak tudni tovább 
együtt működni. Megköszönte Dr. Dékány Lászlónak a jelenlétet és a tájékoztatást.  
Tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt egy hónap meglehetősen zsúfolt eseményeiről.  

- Lezajlott a Palotajátékok, észrevehető volt, hogy alacsonyabb volt a részvétel. Ennek 
idején Obergüzburg és Lanciano testvérvárosok is képviseltették magukat. 
Felajánlották, annak lehetőségét, hogy a visegrádi fiatalok nyelvtanulását fejlesztendő 
kiutazhatnának a testvérvárosokba. Ennek előkészítésére felkért egy fiatalokból álló 
csapatot, akik megpróbálják ezt a dolgot segíteni és koordinálni. Itt köszönte meg 
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mindenkinek, aki részt vett a palotajátékok előkészítésében, lebonyolításában, a 
szervezési munkákban. 

- Az elmúlt időszakban több felkérés, illetve ajánlat is érkezett testvérvárosi kapcsolat 
felvételéről, a Kulturális Bizottság már foglalkozott is ezzel a kérdéssel, el kell majd 
dönteni, hogy mely lehetőségekkel kíván élni a város. 

- A városközponttal kapcsolatosan zajlanak az események. Itt szükség lesz majd egy 
közbeszerzés elindítására a tervezésre vonatkozóan. A támogatási szerződés 
módosítása benyújtásra került, befogadták apró pontosítást kérve. Amint ezt elbírálják, 
akkor aláírható a szerződésmódosítás. Az építési engedélyek októberbe kell, hogy 
benyújtásra kerüljenek. 

- Többen jelezték, hogy jó lenne egy jól működő internetes fórumot működtetni, ennek 
az előkészítésére, kialakítására felkért egy kisebb bizottságot, melyben Gerstmayer 
Bea, Grósz Gábor, Schandl Lóránt és Kiss Ágnes vesznek részt. Várhatóan 
szeptember végére összeáll ez a munka. Ez a csapat remélhetőleg üzemeltetni is fogja 
tudni ezt a fórumot. Megköszönte munkájukat, valamint Kacsán Györgynek is a 
grafikai kialakításban vállalt segítséget.  

- Szintén köszönetét fejezte ki Kacsán Györgynek az egységes intézményi táblák 
tervezéséért is, melyek várhatóan a jövő héten kihelyezésre kerülnek, megteremtve 
ezzel egy egységes arculatot. 

- Az elmúlt időszakban számos közterület elnevezéskérés, ajánlat, javaslat érkezett. 
Felkérte Gróf Dánielt, hogy készítse elő ezt döntésre. 

- Benzsay Csaba őrsparancsnokot elhelyezik Pomázra, itt pedig a pomázi őrsparancsnok 
teljesít majd szolgálatot a jövőben. 

- Dedics Zsigmonddal találkozott, akivel áttekintették a kistérség közelmúltját és rövid 
jövőjét, hiszen januárban a kistérség megszűnik.  

- Találkozója volt szentendrei, valamint a váci polgármester urakkal egy térségi 
turisztikai együttműködés tárgyában. 

- A Szabályozási Terv módosítás előkészítése megtörtént, ezzel először bizottsági, majd 
testületi ülésen is foglalkozni kell. 

- Érkezett egy megkeresés a Schulek sírbolt gondozása kapcsán, a Soproni Sándor 
Egyesület vállalta a gondozást, melyet ezúton is köszön nekik. 

- Volt egy találkozója a CIB Bank képviselőjével, konkrétum nem nagyon hangzott el, 
de természetesen amint nyilvánosságra hozható információ kerül birtokába, arról 
tájékoztatja majd a testületet. 

- Az elmúlt időszakban áttekintésre kerület a kisoroszi tagiskolával kapcsolatos 
elszámolás, a holnapi napon találkozik a polgármester úrral ez ügyben 

- A Solarsys Kft. aláírásra került az adásvételi szerződés a testületi döntés alapján. A 
kifizetés 2 részletben történik majd augusztus végén 2 millió, és szeptember végéig 
lesz kifizetve maradék 10 millió Ft. 

- Augusztus 19-én remélhetőleg megnyílik a helyi termelői piac, Péterfy László 
szobrászművész készített egy alkotást, amely majd kijelöli a piac középpontját.  

- Folyamatban van a VKG csoport segítségével az iskola nyári felújítása, karbantartása.  
- A zöldanyag kezelés megoldásával kapcsolatban folynak az előkészületek, törekednek 

arra, hogy megfelelő, és legális befogadó helyet találjanak az összegyűjtött anyagnak. 
- Az elmúlt vasárnap történt heves vihar után azt a következtetést lehet levonni, hogy 

Visegrád felszíni vízelvezetése nagyon rossz állapotban van, ezzel mindenképpen 
foglalkozni kell, hiszen hasonló viharok sajnos bármikor előfordulhatnak a jövőben is. 
Felvette a kapcsolatot azzal a szakemberrel, aki már tevékenykedett itt Visegrádon 
korábban. Konkrétan a káreseménnyel kapcsolatos helyreállítási pályázat előkészületei 
folynak, kb. 40 millió forintos kárigényről szóló vis maior pályázat kerül benyújtásra. 
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Ezúton köszönte meg a segítséget azoknak, akik ezen az éjszakán részt vettek a károk 
elhárításában.  

 
- Az első napirendi közben megérkezett Mikesy Tamás és Hintenberger András  

képviselő is, így a képviselő-testület 7 fővel (7 főből) van jelen, határozatképes -  
 

2. npr: 2011. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: A zárszámadási rendeletet a korábbi Képviselő-testület tárgyalta, 
azonban ez akkor nem került elfogadásra. Felkérte Bálint Zsoltot, a Pénzügyi Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját. 
 
Bálint Zsolt: A korábbi észrevételek, hiányosságok belekerültek az anyagba, illetve 
kijavításra kerültek, így számszakilag megfelelő, a Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Szabó Attila: A zárszámadási rendelet a tavalyi év tényszámait, a pénzügyi által 
lekönyvelt adatokat tartalmazza. Ezt már a korábbi testületnek kellett volna elfogadnia, így 
jelen pillanatban a testület mulasztásos törvénysértésben van, amíg nem alkotja meg a 
rendeletet.  
 
Mikesy Tamás: Számszakilag valóban kijavításra kerültek a kérdéses adatok és valóban tény 
adatokat tartalmaz a zárszámadás, azonban számára az furcsa, hogy az összes intézmény a 
tervezett alatt teljesített a 2011-es évben, addig az önkormányzatnál például a bérekben 3 
milliós, a dologi kiadásoknál pedig 21 milliós többlet kiadás volt. A rendelet megszavazásával 
a szakmai részét fogja elfogadni. 
 
Bártfai István: Annak idején ő is azért nem tudta elfogadni, mert az intézmények valóban 
spóroltak, mert spórolásra voltak fogva, viszont az önkormányzat nem. Szerencsére ez már a 
múlt, így ő is el tudja fogadni a számszaki helyesbítésekkel a rendeletet. 
 
Félegyházi András: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a zárszámadási rendeletet 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 

szóló 11/2012. (VIII. 03) számú rendeletet elfogadta. 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2012. (VIII.03.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről  

 
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
3. npr: Tiltott közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Dr. Szabó Attila: Az írásos előterjesztés a Képviselő-testület tagjai 2 héttel ezelőtt 
megkapták, annak érdekében, hogy az összeállított szakmai anyagban észrevételt tudjanak 
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tenni. Azok a magatartási elemek került a rendeletben szabályozásra, amelyek a helyi 
önkormányzati rendeletekben voltak szabályozva. Kivétel képeznek ez alól az állattartási 
szabálysértési rendelkezések, mert ezek felsőbb szintű jogszabályokban kerülnek majd 
szabályozásra. Az időközben beérkezett képviselői javaslatokat beillesztette a rendelet 
tervezetbe. E rendelet megalkotására az új önkormányzati törvény ad lehetőséget a Képviselő-
testületnek, tekintettel arra, hogy 2012. április 15-től a jegyzői hatáskörébe tartozó 
szabálysértési eljárás a Kormányhivatalhoz került át. Az előterjesztést úgy készítette elő, hogy 
a tiltott közösségellenes magatartásból adódó eljárás lefolytatását, illetve annak hatáskörét a 
testület a jegyzőnek delegálja, melyre a közigazgatási hatósági eljárás szabályai vonatkoznak. 
A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. 
 
Bártfai István: Javasolja, hogy a rendeletet fogadja el a testület, de majd a későbbiek 
folyamán még lesz ehhez javaslata, például a szennyvízelvezetés kapcsán, de ezt bármikor 
lehet módosítani.  
 
Dr. Szabó Attila: Választ adott Hintenberger András képviselő a rendelettel összefüggő, 
korábban, írásban felvetett kérdéseire, javaslataira. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy ő kérdésként fogalmazta meg jegyző úr felé, hogy az 
ún. „vizuális környezetszennyezés” fogalmát, illetve annak szankcióit be lehetne-e, illetve 
hogyan lehetne bevezetni a rendeletbe. De ehhez a fogalom pontosítására volna szükség, 
illetve arra, hogy mi számít attól eltérőnek. De valóban ezt a rendeletet a későbbiek folyamán 
is ki lehet még egészíteni, ahogyan azt az élet hozza. 
 
Hintenberger András: Jelezte, hogy a mai napon, jegyző úrnak eljuttatott javaslatait 
visszavonja, ezeket majd átbeszélik, ne ezzel menjen el most az idő, hiszen nincsenek ezek 
még pontosítva és amennyiben azokat be lehet építeni a rendeletbe, akkor majd megteszik egy 
módosítással. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Jelezte, hogy a rendelet néhány szakaszában a helyes 
nyelvhasználatnak megfelelően kell alkalmazni az írásjeleket, kéri, hogy ezen javaslatai 
épüljenek be a rendeletbe. 
 
Félegyházi András: Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, illetve 
hozzászólás nem hangzott el, ezért kérte, aki a rendeltet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 

10/2012. (VIII. 03) számú rendeletet elfogadta. 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2012. (VIII.03.) önkormányzati rendelete 
 a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 

 
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
4. npr: Aditus Tanácsadó Zrt. –vel kötött megbízás szerződés körül kialakult helyzet 
megvitatása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
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Félegyházi András: Az Aditus Zrt. az árvízvédelmi beruházás első és második fordulójában 
vett részt. Június elején érkezett egy 5 millió Ft + Áfa összegű számla egy teljesítés 
igazolással, melyen még Abonyi Géza neve szerepelt és ez a II. fordulós pályázati projekthez 
kapcsolódó szakmai tevékenység és szakértői feladtok teljesítéséről szólt. Az erre vonatkozó 
szerződést Abonyi Géza 2011. március 24-én írta alá, a testület pedig csak később, 2011. 
április 28-án adott rá felhatalmazást, ez mindenképpen egy formai hiba volt. Ezen kívül ennek 
az összegnek sem a 2011-es, sem a 2012-es költségvetésbe nincs nyoma. Meg kellene 
állapítani azt, hogy ezzel kapcsolatban milyen lépéskényszere van az önkormányzatnak, akár 
büntetőjogi felelősség vonatkozásában is, tud-e egyáltalán valamit tenni jogilag az ügy 
rendezése érdekében. 
 
Hintenberger András: A büntetőjogi felelősség kérdésébe nem szívesen menne bele és nem 
gondolja, hogy pereskedésbe kellene belebonyolódni. 
 
Félegyházi András: Természetesen nem cél ebből ügyet csinálni, csak azt szeretné elkerülni, 
hogy ennek a súlya erre a testületre is ráterhelődjön.  
 
Hintenberger András: Tulajdonképpen itt a szerződés jogi szempontból érvényesen létrejött, 
itt egy államháztartási törvényi rendelkezés nem került betartásra. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint ennél egy kicsi bonyolultabb a helyzet, 
mert ennél az összeghatárnál nem vállalhatott volna kötelezettséget a polgármester és nem 
csak azért mert nem volt rajta jegyzői ellenjegyzés, hiszen erről az SZMSZ is rendelkezik. A 
második nagy hiba az volt, hogy a kötelezettség vállalást nem tervezték be a költségvetésbe és 
ezt viszont már a testület egésze követte el hibaként.  
 
Bálint Zsolt: Ez a számla az I. vagy II. fordulóra vonatkozik, mert akkor arról volt szó, hogy 
a második forduló teljes egészében elszámolható lesz? 
 
Félegyházi András: A teljesítés tárgya a második fordulóban való közreműködésre 
vonatkozik. Jogos a kérdés, mivel a testület tényleg úgy tudta, hogy a második forduló nem 
kerül majd pénzébe az önkormányzatnak, mert a pályázati támogatásból elszámolható lesz. 
De a II. fordulónak is volt költsége, ez a munkadíj volt a költség. A szerződés pedig azzal vált 
teljesítetté, hogy a második fordulót megnyerte az önkormányzat.  
 
Bálint Zsolt: Arról korábban sosem esett szó, hogy az első fordulóban rendelkezésre álló 65 
millió forint nem lesz elég és még kell 5 millió Ft.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy neki személy szerint az Aditussal és a munkavégzésével 
komoly fenntartásai vannak, így ő legszívesebben elküldené az Aditust. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Jogilag a szerződés érvényes, így álláspontja szerint ezt az 
összeget ki kell fizetni. Itt a nagy kérdés az, hogy honnan, miből, illetve, jegyző urat kérdezi, 
hogy álláspontja szerint hoz-e magával valamilyen következményt az, hogy a szerződést a 
korábbi polgármester a testület felhatalmazása nélkül írta alá.  
 
Dr. Szabó Attila: Először is az önkormányzat részéről vetődhet fel a szerződés 
érvényességének kérdése. Az Aditus Zrt. jóhiszeműen járt el, ezért valószínűleg a bíróság 
megállapítaná, hogy a munka elvégzéséért az önkormányzat fizesse ki ezt az összeget. A 
másik dolog, hogy az elkövetett szabálytalanságok, mint utólagos jóváhagyás és a 
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költségvetés tervezés elmaradása személyes felelősséget von-e maga után, ezt a tények 
ismerete nélkül nem tudja megmondani. A régi Ktv. egyértelműen fogalmazta meg azt, hogy 
az ilyen eseteket megfelelően ki lehetett vizsgálni akár büntetőjogi szempontból is, hogy 
történt-e bűncselekmény. A Képviselő-testületnek jeleznie kell, hogy itt egy szabálytalanság 
történt és az illetékes hatóságok egyfajta vizsgálatot folytassanak le. Amennyiben az 
ügyészség úgy látja, hogy itt valóban büntetőjogi kategória történt, akkor a nyomozóhatóságot 
utasítja a nyomozás lefolytatására, ehhez testületi döntés szükséges. Tehát ki lehet azt 
mondani, hogy itt szabálytalanság történt, de ahhoz, hogy egyértelműen ki lehessen jelenteni, 
ahhoz mélyebb ismertekre lenne szükség. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az egyik út az, hogy a jegyző jár el hivatalból és felhívja a 
Kormányhivatal figyelmét arra, hogy egy ilyen helyzetben az történt, hogy nem hozott 
érvényes határozatot a testület. A másik, hogy meg lehetne azt vizsgálni házon belül bevonva 
esetleg jogi szakértőt, hogy onnantól kezdve, hogy bekerült utólagosan testület elé ez az ügy 
akkor hanyagságnak tekinthető-e, tehát fegyelmi ügy lenne egy már állományon kívüli 
polgármester esetén.  
 
Félegyházi András: Azt szeretné elkerülni, hogy ez a testület kerüljön kellemetlen helyzetbe 
egy rajta kívül álló ok miatt. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint még az is megfontolandó lenne, hogy ezt 
az összeget most egy költségvetés módosítással betervezné a testület, hiszen úgyis ki kell 
fizetni és nem volna szerencsés olyan ügyekkel foglalkozni, ami biztos, hogy destruktív. 
Valószínűleg inkább hanyagság van e mögött, mint szándékosság. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint azt kellene megajánlani az Aditusnak, hogy elismerjük a 
tartozást, de jelen pillanatban nem tudja kifizetni az önkormányzat, betervezi az összeget a 
2013-as költségvetésbe. 
 
Félegyházi András: Részletfizetésbe belemegy az Aditus, ezt kinyilatkozták.  
 
Bártfai István: Annyiban a korábbi testület is hibás, hogy bár nem az ő feladata lett volna a 
költségvetésbe beállítani ezt az összeget, de elfelejtett mindenki szólni emiatt. Ezért úgy 
gondolja, hogy valamennyit ki kellene fizetni idén, mondjuk 2 milliót, a többit pedig 2013-
ban. 
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy a tavaly áprilisi hanganyagot hallgassák vissza, mert úgy emlékszik, 
hogy ez akkor úgy volt beállítva, hogy ez az összeg a pályázati pénzből megy. 
 
Dr. Szabó Attila: Ha az önkormányzat befogadja a számlát, akkor ki kell fizetni, mert 60 
vagy 90 nap után inkasszóval leemelhetik a számláról az összeget, vagy akár 90 napon túli 
tartozás esetén adósságrendezési eljárással is behajtható. Tehát a fizetési határidőt nem lehet 
kitolni, de részletfizetési megállapodást lehet kötni. Ha a testület befogadja ezt a teljesítést, 
akkor a fizetési kötelezettség él.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Úgy gondolja, hogy a szerződésbe foglaltaknak megfelelően a 
teljesítés megtörtént, tehát, ha ennek befogadásáról kellene bármikor is dönteni, akkor 
megszavazná, de ennek az 5 millió + Áfa összegnek a forrás oldalát először rendezni kell, 
enélkül nem tudja megszavazni.  
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Bártfai István: Javasolja, hogy napolják el az erről szóló döntést most, mert először szeretné 
az akkori hanganyagot meghallgatni, illetve véleménye szerint fel kellene venni a kapcsolatot 
az Aditussal és részletfizetési megállapodást kellene kötni velük, miután ez megtörtént, akkor 
költségvetés módosítással be kell tervezni az idei költségvetésbe az összeget és ezután lehet 
róla szavazni. 
 
Bálint Zsolt: Szünetet kért. 
 
Félegyházi András: 5 perc szünetet rendelt el. 
 

- 5. perc szünet után a testületi ülés folytatódott – 
 
Félegyházi András: Mivel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat nincs összhangban 
az előbb elhangzott javaslatokkal, illetve hozzászólásokkal, ezért felkérte Dr. Kucsera Tamás 
Gergelyt, hogy ismertesse az általa javasolt, illetve elfogadható határozati javaslatot . 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Ismertette a határozati javaslatot: 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot hozza:  
1) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy kezdeményezzen 
tárgyalásokat az Aditus Tanácsadói Zrt-vel a részletfizetés lehetőségéről. 
2) A Képviselő-testület felkéri továbbá Félegyházi András polgármestert és Dr Szabó Attila 
helyettesítő jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt tárgyalás eredményének figyelembevételével a 
2012. évi költségvetési rendelet módosítását kezdeményezze. 
3) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, az 1. pontban foglalt 
szerződés megkötésével és azzal kapcsolatos körülmények kivizsgálására, a szó szerinti 
jegyzőkönyv elkészítésére, valamint arra, hogy Abonyi Géza korábbi polgármestert és Eőryné 
dr Mezei Orsolya jegyző asszonyt az üggyel kapcsolatosan hallgassa meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester és Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Mivel a javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, ezért kérte, aki a 
határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
212/2012. (08.02.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 
 
1) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy kezdeményezzen 
tárgyalásokat az Aditus Tanácsadói Zrt-vel a részletfizetés lehetőségéről. 
2) A Képviselő-testület felkéri továbbá Félegyházi András polgármestert és Dr Szabó Attila 
helyettesítő jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt tárgyalás eredményének figyelembevételével a 
2012. évi költségvetési rendelet módosítását kezdeményezze. 
3) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, az 1. pontban foglalt 
szerződés megkötésével és azzal kapcsolatos körülmények kivizsgálására, a szó szerinti 
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jegyzőkönyv elkészítésére, valamint arra, hogy Abonyi Géza korábbi polgármestert és Eőryné 
dr Mezei Orsolya jegyző asszonyt az üggyel kapcsolatosan hallgassa meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester, Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

 
Dr. Szabó Attila: Jelezte, hogy az ülés elején elfelejtette felhívni a testület figyelmét arra, 
hogy volna egy sürgősséggel tárgyalandó pótnapirendi pont, az OTP-vel kötött 200 millió 
forintos célhitel csökkentésére és rendelkezésre tartási határidejének módosítása. Mivel az 
anyag a mai napon érkezett, ezért ezt sürgősséggel kellene napirendre venni, az előterjesztés 
még az ülés előtt kiküldésre került. 
 
Félegyházi András: Valóban ez az ülés elején a napirend elfogadásánál elfelejtődött, de 
nagyon fontos lenne megtárgyalni, ezért javasolta a Képviselő-testületnek, hogy vegye fel a 
napirendek közé. Kérdezte, aki egyetért azzal, hogy az OTP-vel kötött 200 millió forintos 
célhitel csökkentésére és rendelkezésre tartási határidejének módosítása napirendi pontot a 
képviselő-testület sürgősségi indítvány keretében napirendjére vegye, ezt kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a pótnapirendi pont felvételével egyetért.  
 

5. npr: Könyvvizsgálói pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse a 
beérkezett ajánlatokat.   
 
Dr. Szabó Attila: A pályázati kiírásra, a megadott határidőig 3 pályázat érkezett be. Kocsisné 
Pálffy Gabriellától, a Pénzmentő Kft-től és a Law On Conto Zrt.-től. A pályázatok bontására 
2012. július 26-án került sor a polgármesteri hivatalban, ahol Félegyházi András 
polgármester, valamint Bálint Zsolt a Pénzügyi Bizottság elnöke volt jelen rajtam kívül. A 
pályázati feltételeknek, formai szempontból mindegyik pályázat megfelelt. Kocsisné Pálffy 
Gabriella 47.000,- Ft+ Áfa, a Pénzmentő Kft. 200.000,- Ft+Áfa, a Law On Conto Zrt. pedig 
40.000,- Ft+ Áfa/hó díjért vállalná el a könyvvizsgálói feladatokat. A pénzügyi fedezet a 
2012. évi költségvetésben rendelkezésre áll.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a Pénzmentő Kft. jó lenne, viszont nagyon 
drága, a Law On Conto az előző évben végezte a könyvvizsgálatot, de nem igazán volt vele 
megelégedve az önkormányzat. Kocsisné ajánlata igaz, hogy 7 ezer forinttal drágább, mint a 
Law On Contoé, de úgy gondolja, mivel igen jó szakmai vélemény van róla, ezért őt kellene 
választani. Kocsisné 2014 év végéig vállalta ezzel az összeggel, tehát ez addig nem fog 
változni, de 1 év után ha esetlegesen nem felel meg, akkor felbonthatja vele a szerződést a 
képviselő-testület.  
 
Dr. Szabó Attila: Feltehetően a jövő évtől nem kötelező az önkormányzatoknak a 
könyvvizsgálat, tehát 1 év után ebből a szempontból is felül lehet majd vizsgálni a szerződést.  
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Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy mivel a Law On Contot már ismerik, ezért csak a másik 
kettő közül lehet választani, azok közül pedig egyértelmű, hogy az olcsóbb ajánlatot adót kell 
választani. 
 
Félegyházi András: Mivel egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, javasolta, hogy 
Kocsisné Pálffy Gabriella pályázatát válassza a képviselő-testület. Kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
213/2012. (08.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a könyvvizsgálói 
feladatok ellátására kiírt pályázat nyertesét Kocsisné Pálffy Gabriellát (8226 Alsóörs, Sarló 
u. 8.) 2012. augusztus 2.-tól 2014. december 31-ig havi 47.000 Ft +Áfa összesen: 59.690 Ft 
ellenében megbízza Visegrád Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak az 
ellátásával. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében Kocsisné Pálffy Gabriellával a megbízási szerződést kösse meg.  
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. npr: dr Balázs Mária háziorvosnő által Képviselő-testületnek címzett levél 
megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A Képviselő-testület kettővel ez előtti ülésén hangzott el két olyan 
kérdés, illetve mondat, melyet doktornő sérelmesnek érzett és ezzel kapcsolatosan levelet 
intézett a Képviselő-testületnek. A testület tagjai megkapták, illetve a fórumra is felkerült, azt 
megelőzve, hogy a levél egyébként postai úton a polgármester saját kezébe címezve érkezett. 
Ezt számára szokatlan és furcsa eljárásforma. A levél kézhezvételét követően felkérte jegyző 
urat, hogy hívja fel a doktornőt. 
 
Dr. Szabó Attila: Polgármester úr kérésére egy időpont egyeztetés végett, illetőleg a 
háziorvosi rendelő rezsi költsége tekintetében felmerült egyeztető megbeszélés időpontja 
miatt telefonon megbeszélést folytatott le Dr Balázs Mária háziorvossal. Ennek a 
megbeszélésének a lényege az volt, hogy a közte és a Képviselő-testület között kialakult 
helyzetre való tekintettel ő semmilyen megbeszélésre nem szívesen jönne el, csak írásban 
szeretne érintkezni az önkormányzattal, addig, amíg a Képviselő-testületnek címzett, július 9-
én kelt levelére a testület számára elfogadható választ nem ad.  
 
Félegyházi András: Tehát a személyes kapcsolatfelvétel így nem tudott létrejönni. Sajnos ezt 
a kialakult hangulatot nagyon rossznak tartja, hiszen ez az ügy Visegrád egészségügyi 
ellátásával kapcsolatos. Ezért kéri mindenkitől, aki véleményének hangot ad ezzel 
kapcsolatban, hogy a véleményformálását azt higgadtan és a hangulatkeltést kerülve tegye. 
Egyébként úgy gondolja, hogy az önkormányzat és a háziorvos közötti viszonyt személyesen 
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lehet tisztázni, csak úgy, mint az elmúlt időszak elszámolásainak kérdését. Jegyző úr 
elkészített egy határozati javaslatot, melyet kért, hogy olvasson fel. 
 
Dr. Szabó Attila: Felolvasta a határozati javaslatot.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy amikor ez a levél felkerült a fórumra, akkor ő megírta a 
doktornőnek, hogy ez az ügy sokkal fontosabb annál és személy szerint a doktornőt is jobban 
tiszteli annál, hogy ezt ilyen bulvár stílusban intézzék el. Úgy gondolja, hogy a doktornőt nem 
sértette meg ő sem, és mások sem. Sajnos az akkor feltett kérdésére, ami egyébként a feszült 
viszony rendezésére vonatkozott a mai napig nem kapott érdemi választ és szomorúan hallja, 
hogy jegyző úron keresztül is azt üzente, hogy nem kíván a testülettel találkozni. A város 
egészségügyi ellátása egy stratégiai kérdés, ezért a háziorvos és az önkormányzat között jó 
kapcsolatnak kell lennie, mert ez szolgálja a város érdekét. Tisztázni kell a feszültségeket és 
új alapokra kell helyezni. A képviselők nem bántották meg a doktornőt, csak felvetettek valós 
problémákat és pontosan ezeket kellene megvizsgálni, hogy ezek valóban valósak-e. De ez a 
kivizsgálás a doktornő nélkül nem fog menni. Ezúton kéri a doktornőtől, hogy ne 
levelezgessenek egymással, hanem személyen találkozón megnyugtatóan rendezzék a város 
egészségügyi ellátását.  
 
Bártfai István: Az önkormányzat, mint fenntartó feltehet kérdéseket, még szándékot is 
megfogalmazhat, hogy hogyan szeretné a város egészségügyi alapellátását ellátni. Véleménye 
szerint azon az ülésen kérdések hangzottak el, mint például a különböző rendelési idők 
átfedése tárgyában. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint el lehet dönteni, hogy a képviselők által 
feltett kérdésekre a doktornő által adott válaszok tükrében kezeli a testület a beszámoló 
elfogadását, ez az egyik kérdés. A másik kérdés tényszerűen a napirendi pont, mellyel 
kapcsolatban kifejtette, hogy egyetért az előterjesztő javaslatával. 
 
Mikesy Tamás: A kérdések tisztességes, érzelmektől mentes korrekt kérdések voltak, viszont 
ezekre a doktornő érdemi választ nem adott. 
 
Bálint Zsolt: Egy 2002-ben, a doktornő által is aláírt szerződés 4. pontja tartalmazza, hogy az 
önkormányzat által meghatározottak szerint a háziorvos évente egyszer köteles beszámolni a 
testületnek. Innentől kezdve nem érti, hogy miért nem hajlandó bejönni beszámolni, hiszen 
így megszegi a szerződését. Őt személy szerint azzal vádolja a doktornő, hogy rossz adatokat 
közölt a június 13-i ülésen. Ezt követően július 26-án a doktornő bejött az önkormányzathoz 
befizetett 2 számlát, ami kb. 205.000,- Ft volt. Az általa említett adatokat arra a 
megállapodásra alapozta, amit a doktornő 2010. február 5-én írt alá, az akkori megbízott 
jegyzővel. Ez arról szólt, hogy a 624.050 Ft helyi adó elmaradását 12 egyenlő havi részletben 
ki fogja fizetni, úgy, mint Valumed Kft., mint a Sanatio Pro Vita Kft. jogutódja. Ez az összeg 
azóta sem került befizetésre az önkormányzat számlájára, így erre még a pótlékok is rájönnek. 
Arról nem is beszélve, hogy - igaz, hogy az önkormányzat hibájából – de a tavalyi év fűtés és 
rezsi számlája nem lett kifizetve, tehát ez ugyanúgy tartozás. Ő ezekre alapozta azt, hogy 
mennyivel tartozik a doktornő az önkormányzatnak, tehát úgy gondolja, hogy bocsánatot nem 
kell kérnie, amennyiben a doktornő ezért bepereli, akkor áll elébe, mert az állításait igazolni 
tudja.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: A testület azzal, hogy írásban tett fel kérdéseket a doktornőnek 
megteremtette annak lehetőségét, hogy másképpen számoljon be, mint a bevált gyakorlat. 
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Ezért úgy gondolja, hogy az ügy ennek a részét ezzel le lehet zárni. Úgy gondolja, hogy a 
mások és saját személyes tapasztalatait a doktornővel kapcsolatban ne hozzák be a testületi 
ülésre, azonban, ha bármelyik képviselőt megkeresi egy visegrádi lakos a háziorvosi ellátással 
kapcsolatos problémával, akkor vegyék arra fáradtságot, hogy ezeket a kijelentéseket ténnyé 
változatják. Tehát például arról jegyzőkönyvet vesznek fel a hivatal munkatárai, vagy 
kimennek adott esetben ellenőrizni, de amíg ezt nem teszik meg, akkor ezekre nem lehet 
alapozni. Tehát, amennyiben az önkormányzat úgy gondolja, hogy nem elégséges vagy nem 
kielégítő a háziorvosi szolgáltatás, akkor megalapozott módon kell eljárni, illetve 
kezdeményezni a szerződésbontást.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy el tudja fogadni alpolgármester úr javaslatát is és a határozati 
javaslatot is, de amennyiben a jövőben ő, mint képviselő kérdéseket kap a lakosságtól, arra 
továbbra is választ szeretne adni. legyen az bármilyen téma.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
214/2012. (08.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr Balázs Mária 
háziorvosnő által a képviselő-testületnek címzett levelében a testülettől kért helyreigazítást 
nem teljesítheti illetve nem kell teljesítenie, mivel a 2012. június 13-i testületi ülésen a 
képviselő-testület, mint testület Dr Balázs Mária jó hírnevét nem sértette meg. 
2) Dr Balázs Mária háziorvosnő úgy érzi, hogy egyes képviselők a 2012. június 13-i testületi 
ülésen elhangzott kijelentései jó hírnevét sértették, akkor ezzel kapcsolatos helyreigazítás 
kérését az érintett képviselőknek címzett illetve nekik szóló levélben kérje.  
3) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Dr Balázs Mária 
háziorvosnőt értesítse a testületi döntésről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: Az Apátkúti patak meder rendezésre beérkezett Geo-Teszt árajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Ez az ajánlat áprilisban érkezett, volt már róla szó, a bizottság is 
tárgyalta. A zöldhatóság határozatában kötelezte az önkormányzatot arra, hogy az Apátkúti 
patak belterületi szakaszának felülvizsgálatát végeztesse el. Tehát erre a munkára érkezett be 
a Geo-Teszt Kft-től ez az árajánlat. 
 
Bálint Zsolt: A költségvetésbe nem került betervezésre ez az összeg, tehát ehhez költségvetés 
módosítás szükséges, ezért kéri, hogy most ne döntsenek erről. 
 
Dr. Szabó Attila: Ő is javasolja a döntés elnapolását, mert célszerű volna legalább még egy 
árajánlatot bekérni másik cégtől is. 



 1

 
Bártfai István: Ez a cég más munkákat már végzett itt, ismerik a patak medret, igaz, hogy az 
1,8 millió nem kevés, de más cégek ettől valószínűleg drágábban vállalnák. De elfogadja, 
hogy kérjenek be más ajánlatokat is.  
 
Mikesy Tamás: Felvetette, hogy foglalkozni kellene a patak medernek azzal a részével is, 
ami nem az önkormányzat fenntartásában van, mivel az ott lakok többször jelezték, hogy az a 
szakasz sajnos mindig kimarad a rendezésből. A Geo-Teszttel és Geo-Szolg cégekkel 
fenntartásai vannak, tehát előzetesen egy átvizsgálás lenne szükséges az ő vonatkozásukban, 
egy árajánlattal nem tud mit kezdeni. 
 
Félegyházi András: Felvette az önkormányzat a kapcsolatot a Pilisi Parkerdővel a patak 
meder azon szakaszának rendbetételére, amely az ő fenntartásukban van. A cégekkel 
kapcsolatos fenntartását már más is megfogalmazta, úgy gondolja, hogy le kell ülni velük 
tisztázni ezeket a felvetéseket.  
Tehát elhangzott két javaslat is, hogy napolják el az ezzel a napirenddel kapcsolatos döntést, 
kérte, aki ezzel egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 
tartózkodás nélkül az „Az Apátkúti patak meder rendezésre beérkezett Geo-Teszt árajánlat 
megvitatása” című napirendről való döntést elnapolta. 
 
8. npr: OTP-vel kötött 200 millió forintos célhitel csökkentésére és rendelkezésre tartási 
határidejének módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az önkormányzat benyújtott egy módosítási kérelmet az OTP felé a 
városközpont célhitelének módosítására vonatkozóan. A válaszlevél július 30-án érkezett 
meg. A módosítás részben összegszerű, részben pedig a rendelkezésre tartás dátumának 
módosításra vonatkozik. Az OTP hozzájárul ahhoz, hogy a rendelkezésre tartás határideje 
2013. december 20-ra módosuljon, az összegszerű módosítás pedig azt jelenti, hogy a 
rendelkezésre álló összeg 153.198.461,- Ft lesz, így az önkormányzatnak le kell mondania 
46.801.539,- Ft-ról. A módosítás aláírásához testületi határozat szükséges.  
 
Schüszterl Károly: Miért került csökkentésre az összeg? 
 
Bálint Zsolt: Azért, mert tavaly augusztus 19-én született egy hirtelen testületi ülés arról, 
hogy a városközponthoz szükséges önrész ez a kb. 150 millió, a többit pedig az önkormányzat 
beépíti a 2012. évi költségvetésébe, de mivel ez nem került bele a költségvetésbe, így az OTP 
ezt az összeget visszaveszi, nem tartja tovább fönn. 
 
Félegyházi András: Mivel a napirendhez további kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
215/2012. (08.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat az 
OTP Nyrt-vel 2010. október 21-én ÖB-8400-2010-0740 számon megkötött és ÖB-8400-2010-
0740/1 számon módosított célhitel kapcsán a 200.000.000,- Ft-os hitelösszegből 46.801.539,- 
Ft felhasználásáról lemond. 
2) A képviselő-testület kéri a fennmaradó 153.198.461,- Ft összegű hitel rendelkezésre 
tartási határidejének 2013. december 30-ra történő módosítását. 
3) A képviselő-testület hozzájárul a törlesztési ütemezés 2013. december 31-től 2020. 
október 20-ig terjedő időszakra történő módosításához. 
4) A hitel fedezete keretbiztosítéki jelzálogjog a Visegrád 82/1-8. hrsz, 84/1 hrsz, 81/2 
hrsz, 78 hrsz, 73/1 hrsz, 70/1 hrsz. 69/1 hrsz. és 71/1 hrsz-ú ingatlanokon 290 millió Ft összeg 
erejéig. 
5) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat az OTP Nyrt-vel 2010. október 
21-én ÖB-8400-2010-0740 számon megkötött hitelszerződést módosítja, kiegészíti az 
alábbiakkal: 
a)  Visegrád Város Önkormányzata vállalja, hogy az NFÜ-vel megkötött „az ezeréves 
Visegrád városközponti fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0009 számú módosított 
támogatási szerződést az OTP Bank Nyrt. részére, annak megkötésétől számított 10 
munkanapon belül benyújtja. 
b) Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a hitel összegének csökkentéséből adódó 
forrásarány változás a legközelebbi folyósításkor a már folyósított állomány vonatkozásában 
is érvényesítésre kerül. 
6) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyidejűleg felhatalmazza 
Félegyházi András polgármestert és Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy Visegrád 
Város Önkormányzat nevében az OTP Nyrt-vel megkötött 200.000.000 Ft-os hitelszerződés 
módosítását aláírják. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester és Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
Határidő: azonnal 

 
9. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: A Pest Megyei Kormányhivataltól érkezett egy törvényességi észrevétel 
a társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet alkotás elmulasztása miatt, amit tavaly 
júliusig el kellett volna már fogadnia a képviselő-testületnek. A határidő 60 nap, a következő 
ülésre beterjesztésre kerül a rendelet megalkotása.  
A holnapi nap folyamán Tahitótfaluban lesz egy egyeztető tárgyalás a hulladékszállítás 
közbeszerzési eljárásával kapcsolatban, melyen Hintenberger András képviselő úr lesz jelen, 
mivel előre egyeztetett módon a Kisorosziban van találkozója a polgármester úrral a tagiskola 
költségelszámolásával kapcsolatban. 
 
Bártfai István: Kéri a jegyző urat, hogy nézzen utána annak, hogy a Schulek utca 
engedélyeztetési eljárása elindult-e. A Tölgyfa utca és Berkenye utca terveit is be kellene 
nyújtani engedélyeztetésre, a Városfejlesztési Bizottság ki fog dolgozni erre egy ütemezést. 
 
Bálint Zsolt: A Berkenye utca az erdészeté, véleménye szerint az ő engedélyük nélkül nem 
tervezhető azzal semmi. 
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Dr. Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint az utca lakóinak is be kellene mutatni a 
terveket, hátha lennének egyéb meglátások is a tervekhez képest. Tehát kéri, hogy addig ne 
indítsák el az engedélyezési eljárást, amíg a lakossági fórum nem történik meg. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint valamikor 20-a után meg lehetne tartani a fórumot.  
 
Schüszterl Károly: A zöld anyaggal kapcsolatban utána járt annak, hogy zsákot kellene 
csináltatni, amit lehetne árulni és abban el lehetne szállítani. 
 
Félegyházi András: Igen, azt látni kell, hogy ez a zöld anyag szállítás jelentős többletköltség 
az önkormányzatnak, tehát a tervek szerint ennek az elszállítása nem maradhat teljesen 
ingyenes, de kell majd szervezni időközönként ingyenes elszállítást is, mert ellenkező esetben 
beindul megint az égetés, ami nem kívánatos. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint meg kell hozni erről a határozatot, tájékoztatni kell róla a 
lakosságot és talán szeptembertől lenne alkalmas indítani. 
 
Félegyházi András: A következő ülésre előkészíti a hivatal az erről szóló előterjesztést, 
illetve határozati javaslatot. 
 
Bálint Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy a Visegrádi Sportegyesület Labdarúgó 
Szakosztálya megkereste az önkormányzatot, hogy nem tudják elindítani az őszi bajnokságot, 
ha nem kapnak 100 ezer forintot a második félévre jutó, nekik megállapított összegből. Ezért 
a polgármester úr kiutalt a Pénzügyi Bizottság javaslatára 100 ezer forintot ebből a második 
félévi összegből. Kérték, hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor úgy próbáljon meg 
kalkulálni az önkormányzat, hogy erre az összegre augusztus elején lenne szükségük.  
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és 
az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
    polgármester                 helyettesítő jegyző 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án, 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila jegyző 
 
 
Meghívott: 

Tegzes Dániel VVf Kft. ügyvezetője 
 
 

Távol maradt képviselő:  
 

Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a Képviselő-testület 6 fővel 
jelen van, az ülést megnyitotta. Bártfai István képviselő úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud 
jelen lenni. Ismertette a napirendi javaslatot, valamint jelezte, hogy idő közben a 6. napirendi 
pontként meghirdetett patakmeder rendezési terv elkészítésére beérkezett ajánlatok 
megtárgyalása okafogyottá vált, ezért ezt a napirendi pontot javasolja levenni napirendről. 
Kérte, aki a napirenddel kapcsolatos módosítási javaslattal egyetért, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjével kapcsolatos módosítási javaslatát 

elfogadta. 

 

Félegyházi András: Mivel a napirenddel kapcsolatban egyéb módosító javaslat nem volt, 
kérte, aki a módosított napirendet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés módosított napirendjét elfogadta. 

 
1. npr: Polgármester beszámolója a két ülés közti tevékenységéről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Tájékoztatta a Testületet, hogy két héttel ezelőtt Kisorosziban járt a 
polgármester úrnál és áttekintették a kisoroszi tagiskola költségeinek elszámolását. Az elmúlt 
4-5 évben nem történt elszámolás, így ők azt gondolták, hogy Visegrád tartozik nekik, viszont 
éppen ellenkezőleg Kisoroszi tartozik Visegrádnak. A pénzügyi vezető által összeállított 
számok átadásra kerültek Kisoroszinak, amit most ők áttanulmányoznak. Felvetődött a 
Kisorosziba átívelő Duna gyalogos híd kérdése, polgármester úr kérte, hogy a testület 
ismerkedjen meg ezekkel a tervekkel. 
A Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási program beindulni látszik, felvette a kapcsolatot a 
menedzserükkel és szeptember közepén egy alkalommal tájékoztatót fognak tartani a 
testületnek.  
Megbeszélést folytatott az Aditus Kft. képviselőjével a múltkori testületi határozat 
értelmében, abban állapodtak meg, hogy szeptember 30-ig a szóban forgó összeg áfa tartalmát 
kifizeti az önkormányzat, a fennmaradó nettó összegnek egy kisebb részét még idén, a 
maradékot, pedig jövőre. A pontos arányt majd a szeptemberi költségvetés módosítás után 
lehet megállapítani. 
A Geoszolg Kft. újra elkezdte a munkát a patak meder rendezése kapcsán.  
A mai napon megbeszélést folytatott Szabó Gáborral az árvízvédelmi beruházás tervezőjével, 
magával a beruházással, a felszíni vízelvezetéssel, valamint a Duna part hasznosításával 
kapcsolatosan.  
Az elmúlt időszakban számos városi tér elnevezésére érkezett javaslat, ezért felkérte Gróf 
Dánielt, hogy ezeket foglalja össze, véleményezze és majd a Kulturális Bizottság egyeztetését 
követően meg lehet tenni a javaslatokat a testületnek. 
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Alpolgármester úrral együtt meghallgatták Bognár Ferencet, aki elhozott egy nagy iratcsomót 
a strandfürdő eladásával kapcsolatban, amit átadott a korábbi polgármester úrnak is. Ez az 
anyag Tényfeltáró Bizottság rendelkezésére áll.  
Ma volt Tahitótfaluban a Dunakanyari Önkormányzati Társulásnak egy olyan megbeszélése, 
melyen a központ tervezői és műszaki ellenőri kiválasztása történt meg. A három ajánlat közül 
a legkedvezőbb ajánlatot fogadta el a Társulás. 
A testületi felhatalmazásnak megfelelően aláírta az OTP Bankkal a városközpont önrészével 
kapcsolatos szerződés módosítást.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Tájékoztatta a testületet, hogy mind az óvoda, mind a 
városközpont fejlesztési pályázat pályázati időn kívüli futamidő módosítást kapott jövő év 
augusztus 31-ig. Tehát elmondható, hogy sikeres volt az elmúlt 2-2,5 hónap egyeztetése, mert 
a lehetőség legalább formailag meg van arra, hogy mindkét pályázat megvalósítható legyen. 
Elkészült az óvodára és az iskolára vonatkozóan is az ún. TÁMOP pályázat, az óvodai 
pályázat már benyújtásra került, az iskola pályázat írása folyamatban van, de hamarosan ez is 
benyújtásra kerül. Itt köszönte meg az óvodavezető asszony, valamint iskola igazgató asszony 
és munkatársai ezzel kapcsolatos munkáját.  
 
2. npr: Városközpont tervezés közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Tegzed Dániel VVF Kft. 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a pályázat végső határidejét sikerült módosítani, 
így a projekt haladhat tovább, ezért a következő lépés a tervezés közbeszerzésének kiírása. A 
szerződés várható összege lehetővé teszi a meghívásos eljárást, ezért három tervező 
meghívását javasolja az előterjesztés szerint. A legkedvezőbb árajánlatot tudja majd elfogadni 
a testület.  
 
Tegzes Dániel: Polgármester úr és Borosházi Tamás főépítész úr segítségével tudott a projekt 
ebbe a szakaszba eljutni. A beárazott költségvetésre kell a lehető leghamarabb terveket 
készíttetni.  
 
Hintenberger András: A tájépítészeti jogosultságra nem látott utalást az anyagban. Volt ez 
jelezve valahol, hiszen itt tájrendezési feladatok is lesznek. 
 
Félegyházi András: Igen, benne van, két helyen is. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, felolvasta a 
határozati javaslatot. Kérte, aki ezzel egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, (Bártfai 

István nem volt jelen) ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
216/2012. (08.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ezeréves Visegrád 

Városközpont fejlesztése” (KMOP.5.2.1/B-09-2F-2010-0009) tárgyú projekt keretében 

megvalósuló építmények és közterületek tervezői feladatainak ellátására a Közbeszerzésről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény 121. §. (1) b pontja és 122. §. (7) a pontja szerint közbeszerzési 

eljárást ír ki.  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a mellékletben szereplő ajánlattételi felhívást az abban 

szereplő tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Félegyházi András: A meghívandó építészek listájáról is szükséges szavaznia a testületnek. 
Kérte, aki az ismertetett cégek listáját elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, (Bártfai 

István nem volt jelen) ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
217/2012. (08.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ezeréves Visegrád 

Városközpont fejlesztése” tárgyú (KMOP.5.2.1/B-09-2F-2010-0009) projekt keretében 

megvalósuló építmények és közterületek tervezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési 

eljárásra az alábbi tervező cégek kerülnek meghívásra: 

 

1.) A+Architects Kft. 
7621 Pécs 

Mária u. 26. 

Kovács Andor Krisztián 

 

2.) Plandrive Tervező és Kivitelező Kft. 
1139 Budapest 

Röppentyű u. 73/a 

Szász Zoltán 

 

3.) X.Y.Z. Kft. 
1158 Budapest 

Őrjárat u. 4/c 2. em. 1. 

Vizér Péter 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3. npr: A Fellegvár Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása 
Előterjesztő: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
Félegyházi András polgármester felkéri Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármestert, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testületet a napirendi pontról. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Tekintette arra, hogy 2012. szeptember 30-val lejár a vezető 
megbízása óvodavezető asszonynak, ezért pályázat kiírása szükséges. Az előterjesztés 
részletesen tartalmazza a szükséges pályázati feltételeket, valamint a kiválasztási eljárás 
módját. A vezetői megbízatás kezdete és vége egy új jogszabályi előírás alapján nem eshet 
nevelési tanév időszakára, ezért a mostani pályázati kiírás ehhez van igazítva, ezért nem 60 
hónapra, hanem 58 hónapra szól a megbízatás. A véleményezési szakasz lerövidíthető, ha a 
nevelőtestület és véleményezésben résztvevők köre ezzel egyöntetűen egyetért.  
 
Mikesy Tamás: A pedagógiai szakképesítés a vezetői iskolát jelenti? 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Igen. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, 
illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati javaslatot. 
 
Félegyházi András: Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem érkezett, kérte, aki az 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, (Bártfai 

István nem volt jelen) ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
218/2012. (08.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben szereplő pályázati kiírás 

alapján pályázatot hirdet a Fellegvár Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására. Az óvodavezető 

pályázati közzétételének napja: 2012. augusztus 17.; a pályázat benyújtásának határideje: 2012. 

szeptember 17.; a pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 30, az álláshely 

legkorábban 2012. október 1-jén tölthető be. 

 

Felelős: Félegyházi András polgármester 

Határidő: azonnal 

         1. számú melléklet 

Visegrád Város Önkormányzata 
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(2025 Visegrád, Fő utca 81.; Tel.: 06-26-398-255) 
PÁLYÁZATOT HIRDET  

Meghirdetett munkahely: 

• Fellegvár Óvoda (2025 Visegrád, Fő u. 18.). 
 

Betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 

Beosztás: óvodavezető (magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető). 

A munkakörbe tartozó, ill. a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 

Óvodapedagógusként az érvényben lévő jogszabályok és alapdokumentumok előírásai és 

ajánlásai szerinti tervszerű nevelői munka, valamint a munkájával kapcsolatos ügyviteli 

teendők ellátása. A rábízott gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődésének elősegítése.  

Vezetőként az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai 

irányítása, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés 

betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása. 

Pályázati feltételek: 

• felsőfokú óvodapedagógus szakképesítés, továbbá 
• pedagógus-szakvizsga, 
• legalább 5 év szakmai gyakorlat (óvodapedagógus munkakörben), 
• büntetlen előélet, 
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. 

 

 

Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) foglaltak alapján. 

A pályázathoz csatolni kell: 

• a pályázó szakmai életrajzát, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést, 
• a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az előírt szakmai 

gyakorlatot igazoló okmányok másolatát, 
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázati határidő 

lejártakor nem tölt be erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakört, 
• a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
továbbá 

• a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és 
Népjóléti Bizottság, valamint a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-
e. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A vezetői megbízás időtartama: 58 hónap (2012. október 1.-2017. július 31.) 

Az álláshely betölthető: 2012. október 1. 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzététel napja: 2012. augusztus 17. 
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A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételtől számított 30. napot 

követő első postai munkanap, 2012. szeptember 17. 

A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel 

együtt a Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címezve kell benyújtani 

(2025 Visegrád, Fő utca 81.). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 30. 

Megjegyzés: Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő 

lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

4. npr: Esélyegyenlőségi terv elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
Félegyházi András polgármester felkéri Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármestert, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testületet a napirendi pontról. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az Esélyegyenlőségi terv akkor lenne kötelező, ha 50 fő felett 
lenne a polgármesteri hivatal létszáma, de egyeztetve jelenleg futó pályázatok 
projektmenedzserével kiderült, hogy az önkormányzatnak vállalásai vannak esélyegyenlőség 
kapcsán, tehát emiatt ildomos volna ezt az intézkedési tervet elfogadni. Ez jelen pillanatban a 
hivatalra vonatozik, de a jövőben érdemes volna kiterjeszteni az intézményekre is. A jövőben 
esélyegyenlőségi referenst is ki kell majd nevezi, akit képezni is szükséges. Néhány technikai 
jellegű módosítást ismertetett a szövegben.  
 
Schüszterl Károly: Erre új embert kell felvenni, vagy a meglévő köztisztviselőkből lesz 
kiválasztva valaki referensnek? 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Nem kell erre új ember, a meglévő állományból valaki 
kijelölhető, előreláthatólag 2 napos képzésen kell részt vennie és ez kb. 50 ezer forintba kerül.  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot.  
 
Félegyházi András: Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem érkezett, kérte, aki a 
határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, (Bártfai 

István nem volt jelen) ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
219/2012. (08.16.) 
HATÁROZATA 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező Visegrád Város 

Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét elfogadja. 

 

Felelős: helyettesítő jegyző 

Határidő: a kihirdetést követően azonnal 

Melléklet: Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 
 
5. npr: Lakossági zöldanyag kezelés szabályainak elfogadása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Egy korábbi kezdeményezés révén az önkormányzat ingyenesen kezdte 
elszállítani a zöld hulladékot a lakosságtól, melyet a Duna-parton deponált. Erre felszólítást 
kapott az önkormányzat a zöld hatóságtól, hogy ezt fejezze be, oda nem helyezhető el a 
továbbiakban ilyen hulladék. Ezen kívül a tervezettnél jóval nagyobb többletköltséggel jár ez 
a feladat, ezért a tervek szerint ezt a továbbiakban nem tudja az önkormányzat ingyenesen 
vállalni teljes egészében. Most megfogalmazásra kerültek az új szabályok, hogy hosszútávon 
kiszámítható és legális legyen ez a gyűjtés teljes egészében. Tehát a zöld anyag szállítására 
szeptember 1-től zsákok fognak szolgálni, melyek ára 200 Ft lesz. Az eredeti javaslat 
szeptember 15.-e lett volna, de erre érkezett egy módosító javaslat, hogy már szeptember 1-től 
induljon illetve a zsákok a délelőtti órákban kerüljenek kihelyezésre. Ezeket meg lehet majd 
vásárolni helyi boltokban és a hivatalban is. Nagyobb mennyiségű anyag elszállítását a VKG-
nál kell előre jelezni. 
 
Dr. Szabó Attila:  A zsákok  kalkulált ára az önköltséget fedezi. 
 
Bálint Zsolt: A nyaraló területeken szórólapokkal kellene értesíteni az embereket, mert ők 
nem biztos, hogy értesülnek erről a  TV-ben, illetve a Visegrádi Hírekből. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem volt, kérte, 
aki a módosító javaslattal, azaz a dátum módosításával, tehát, hogy a szállítás szeptember 1-
től kezdődjön illetve a zsákok a délelőtti órákban kerüljenek kihelyezésre, egyetért, ezt 
kézfelemeléssel jelezze. Jelezte, hogy alpolgármester úr jelenleg nincs az ülésterembe, de a 
Képviselő-testület 5 fővel jelen van, határozatképes. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, (Bártfai 

István és Dr. Kucsera Tamás Gergely nem volt jelen) ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  a 

következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
220/2012. (08.16.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági ingatlanokon keletkező növényi 

eredetű zöld anyag kezelés új szabályaira vonatkozó határozati javaslatot az alábbiak szerint  

módosítja:  

- az új szabályok bevezetése 2012. szeptember 1. 
- a zsákokat a délelőtti órákban kell kihelyezni. 

 

Határidő: 2012. augusztus 31. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Kérte, aki a módosított határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület újra 6 fővel van jelen, határozatképes. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6  igen szavazattal, (Bártfai 

István és nem volt jelen) ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
221/2012. (08.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen a lakossági 

ingatlanokon keletkezett növényi eredetű zöld anyag kezelését a következők szerint végzi: 

1. 2012. szeptember 1-től a nem fás szárú zöldanyag (kaszálék, lomb) elszállítása erre a 
célra vásárolható zsákokban történik. Ezen zsákok kaphatóak lesznek a Polgármesteri 
Hivatalban, valamint boltokban. Áruk 200.-Ft/zsák. 

2. A zsákos zöldanyag gyűjtése hétfői napokon, a délutáni órákban történik. A zsákokat 
hétfőn, a délelőtti órákban kell kihelyezni. A zsákokba egyéb, nem növényi eredetű 
anyagot keverni szigorúan tilos! A zsákok tartalmát a begyűjtés helyszínén a VKG 
munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik; amennyiben rendellenességet 
tapasztalnak, jegyzőkönyvet vesznek föl és vizsgálatot kezdeményeznek. 

3. Az összegyűjtött zsákos zöld anyagot a VKG az Önkormányzat saját területén gyűjti. 
4. A zsákban nem gyűjthető (fás szárú) növényi eredetű anyag begyűjtése a 2012. 

szeptember 1-től telefonos egyeztetést követően (ifj. Schüszterl Károly +36 20 456 18 
41) lesz lehetséges. Az elszállítás költsége 0,1 m3 befoglaló méret/zsák 
megvásárlásával rendezhető. A mennyiségi felmérés a helyszínen történik. A kisebb 
ágakat növényi eredetű kötéllel (spárga) kell átkötni; drót nem használható; egy köteg 
nem lehet nehezebb 25 kg-nál. 

5. Együttműködési megállapodás megkötését kezdeményeztük az Eőry és Társa Kft.-vel a 
növényi eredetű fás szárú anyag átvételével és hasznosításával kapcsolatosan.  

6. A zöldanyag begyűjtése az épületek előtti közterületről, esetleg a magáningatlanról 
történik; utóbbi csak abban az esetben, ha az a VKG teherautójával közvetlenül 
megközelíthető. 

7. Évente két alkalommal (áprilisban illetve októberben, a lomtalanításhoz illetve a 
veszélyes hulladék gyűjtéséhez hasonlóan) lehetőség lesz a zöld anyag ingyenes 
kihelyezésére és elszállíttatására. Ezeken az alkalmakon a zöld anyag bármilyen 
zsákban kihelyezhető. Ebben az esetben sem tartalmazhat azonban nem növényi 
eredetű hulladékot, továbbá ebben az esetben sem használható drót a gallyak 
kötözéséhez és ebben az esetben sem lehet egy köteg 25 kg-nál nehezebb. 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. npr: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár takarítói állás betöltése 
Előterjesztő: Mikesy Tamás  
 
Félegyházi András polgármester felkéri Mikesy Tamást, hogy tájékoztassa a képviselő-
testületet a napirendi pontról. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a napirend címe nem teljesen pontos, hiszen itt arról van szó, 
hogy a művelődési házban korábban volt egy takarító nő, aki nyugdíjba ment, az akkori 
polgármester kérése volt, hogy ne legyen ez betöltve, mert akkor az volt a terv, hogy a 
takarítást kiszervezik vállalkozásba. Ez nem valósult meg, és azóta a művelődési házban 
megbízással alkalmazták a takarítót, de ez nem igazán jó megoldás. Tehát ezzel a határozattal 
azt kéri a testülettől, hogy tegye azt lehetővé, hogy ismét 4 órában, a Munka Törvénykönyve 
szerint lehessen takarítót foglalkoztatni. Ez minimális anyagi plusz összeggel jár, ami éves 
szinten 70 ezer forintot jelent. Mivel úgyis várható változás a takarítás terén az 
önkormányzatnál ez pusztán annak a lehetőségét teremti meg, hogy lehessen alkalmazni 
valakit 4 órában. Láng Anikó pénzügyi csoportvezető készített egy feljegyzést, amivel együtt 
kéri az előterjesztést értelmezni. 
 
Schüszterl Károly: A Mozi takarítása is benne van ebben? 
 
Mikesy Tamás: A mozi fiókintézménye a művelődési háznak, így természetesen ebbe annak a 
takarítása is benne van. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy tudja támogatni az előterjesztést, de kérné, hogy a hivatalon 
belüli átszervezéssel legyen ez megoldva és ne új ember legyen felvéve.  
 
Mikesy Tamás: Bármilyen megoldásra nyitott, viszont ez most egy technikai kérdés, amivel a 
státusz kérdése helyére kerül. De nem zárja ki a kettő egymást. 
 
Félegyházi András: Ez az állás közfoglalkoztatottal nem tölthető be? 
 
Bálint Zsolt: Akkor viszont az átszervezés nem képzelhető már el, és véleménye szerint a 
VKG-nál nagyobb szükség lenne a közfoglalkoztatottra.  
 
Mikesy Tamás: Az tudni kell, hogy a művelődési házban sokszor kell takarítani, meg 
hétvégén is, ha rendezvény van, ezt nehéz elvárni egy olyan embertől, aki nem állományban 
van. 
 
Félegyházi András: Ez most tulajdonképpen  költségvetés módosítást is jelent? 
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Dr. Szabó Attila: Nem, mert ez benne van a költségvetésbe, csak átcsoportosítást jelent.  
 
Félegyházi András: Ismertette a határozati javaslatot. 
 
Dr. Szabó Attila: Jelezte, hogy a járulék összegének átvezetésére nincs szükség, mert a 
járulékok egy soron szerepelnek egyébként is, tehát ezt nem kell átvezetni.  
 
Félegyházi András: Ezt módosító indítványnak tekinti, ezért kéri, aki a módosító javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, (Bártfai 

István nem volt jelen) ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
222/2012. (08.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Városi Könyvtár 

takarítói állás betöltésével kapcsolatos határozati javaslat szövegét úgy módosítja, hogy  törli 

a „és ennek az összegnek a járulék vonzatát (28.544.-Ft), szintén átvezeti a megfelelő sorba” 

szövegrészt. 

 

Felelős: Félegyházi András polgármester 

Határidő: azonnal 

 
Félegyházi András: Kérte, aki a módosított határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, (Bártfai 

István nem volt jelen) ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
223/2012. (08.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2012. október 1-től 

a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 4 órában alkalmazzon egy takarítót. 

Ezen intézkedés megvalósíthatósága érdekében, a város 2012. évi költségvetésében a 

művelődési házon belül 105.720.-Ft-ot az állományba nem tartozó bérkifizetés sorról átvezet 

az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó kifizetés sora. 

 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

Határidő: azonnal 
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7. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Tájékoztatta a Testületet, hogy augusztus 19-én vasárnap megnyílik a 
helyi termelői piac, a megnyitóra mindenkit szeretettel várnak.  
Tájékoztatást adott arról, hogy formálódik egy együttműködés egy lengyelországi várossal, 
ahol egyébként a Szent György Lovagrend már régóta fellép.  
Szükséges lesz a Szabályozási Terv módosítása, amely már folyamatban van, ezzel majd a 
testületnek foglalkoznia kell. 
A CBA átépítésével kapcsolatban Halmschlager úrral felvette a kapcsolatot, főépítész úrral el 
fognak kezdeni egy előkészítő munkát, ami egy hosszadalmasabb folyamat lesz.  
Eltelt az első 100 nap az új testület életében. Ennyi idő alatt sikerült az ügyeket, különböző 
problémákat belülről is egy kicsit jobban megismerni. Naponta kap olyan megkereséseket a 
lakosság részéről, ami már évek óta húzódó probléma, mint például egy út rendbetétel, vagy 
csapadékvíz elvezetés, ezeket a hivatal görgeti maga előtt, és nem képes feldolgozni őket.  
 
Bálint Zsolt: Van-e már valami konkrétum az iskola jövő évi működéséről? 
 
Félegyházi András: Jelen pillanatban a tervezet szerint a 3000 fő alatti települések esetén az 
állam átveszi az iskolák fenntartását, de az adott önkormányzat dönthet úgy, hogy kívánja 
tovább működtetni az intézményt.  
 
Bálint Zsolt: Az óvoda esetében kell működtetni a 4. csoportot, mert a pályázatban vállalta az 
önkormányzat viszont akkor további embereket kell alkalmazni? 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint az önkormányzat valóban vállalta a 
pályázatban ezt, de meg kell vizsgálni, hogy lehet-e ehelyett mást bevállalni. De ettől 
függetlenül is kell majd beszélni arról, hogy az óvoda fenntartói költségvetését hogyan 
tervezze. 
 
Schüszterl Károly: Az útjavítások költségei vonatkozásában még a költségvetés módosítás 
előtt egyeztetni kellene. 
 
Félegyházi András: Amíg a féléves zárás nincs készen, addig türelmet kér mindenkitől, de 
amint ez meglesz, várhatóan szeptember közepe után jöhet a költségvetés módosítás és akkor 
minden ilyen jellegű ügyben fognak tudni lépni.  
 
Mikesy Tamás: Kéri, hogy a hivatal részéről menjen ki egy tájékozódó email vagy telefon, 
hogy mi várható az Erdei iskola szeptemberi indulása tekintetében.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: A Pest Megyei Kormányhivatal felé is lehetne egy tájékozódó 
levelet küldeni, hogy van-e tudomásuk változásról. 
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Dr. Szabó Attila: Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az Erdei Iskola névváltozás bejelentési 
kérelmét másfél héttel ezelőtt ide címezte, amit a hivatal továbbított a Pest megyei 
Kormányhivatalnak, mert ez már nem a jegyző hatásköre. 
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és 
az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
    polgármester                helyettesítő jegyző 



1 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    28/2012. 
Határozatok száma: 225/2012. (08.22.) 
 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. augusztus 22-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről  
 

 

 

 

1. A Fellegvár Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásának módosítása  



2 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 22-én, 07:45 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila jegyző 
 
 

 
 

 
 



3 

Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A nyílt ülésnek egy napirendi pontja van, a 
Fellegvár Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásának módosítása. Kérte, aki a napirendi javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: A Fellegvár Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásának módosítása 

 
Félegyházi András polgármester felkéri Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármestert, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testületet a napirendi pontról. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az óvodavezetői pályázatot kiírta a Képviselő-testület, a pályázat 
csak a tegnapi napon jelent meg, ami tervezetthez képest elcsúszott, így a kiírásnak megfelelően 
nem lehet tartani az eredetileg tervezett dátumokat, ezért szükséges a testület részéről az 
átütemezett pályázati kiírás elfogadása, tehát tegnap jelent meg és szeptember 20-ig lehet 
postára adni a pályázatokat. Ez azt jelenti, hogy néhány napot veszítenek az értékelési 
szakaszból, de az október 1-i kinevezés tartható.  
 
Félegyházi András: Ismertette a határozati javaslatot. Mivel azzal kapcsolatban sem kérdés, 
sem módosító javaslat nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
225/2012. (08.22.) 
HATÁROZATA 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben szereplő, Fellegvár Óvoda 

óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati felhívás közzétételének napját – 

adminisztrációs hiba miatt - 2012. augusztus 21-re, a pályázat benyújtásának határidejét 2012. 

szeptember 20-ra módosítja. A pályázati kiírás egyéb vonatkozásban változatlan formában 

érvényes. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és a nyílt ülést 
bezárta. 

Kmf. 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
    polgármester                helyettesítő jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    29/2012. 
Határozatok száma: 226-229/2012. (08.30.) 
 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről  

 
1. Háziorvosi beszámoló elfogadása 
 
2. Társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet elfogadása 
 
3. A Dunakanyar Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására 
Létrejött Önkormányzati Társulás együttműködéssel kapcsolatos döntés 
 
4. Kompok, révek pályázaton való részvétel megerősítése  
 
5. A 2012. július 29-i esőzések kapcsán szükségessé váló védekezésre, valamint a károk 
elhárítására vis maior pályázat benyújtása 
 
6. Egyebek 

 

 

 

 



 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 
 
 

Távol maradt: 
Félegyházi András polgármester 

 
 
 

Tanácskozási joggal: 
Dr. Szabó Attila jegyző 
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Dr. Kucsera Tamás Gergely: Köszöntötte a megjelenteket. A testület üléséről előre jelzett 
módon – az ülést összehívó – polgármester távol maradt, egyéb elfoglaltsága okán, ezért a 
mai ülést őt helyettesítve vezeti. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van, 
határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi javaslatot, melyhez kiegészíteni 
valója nincsen, mivel a képviselők részéről sem érkezett módosító javaslat, ezért kérte a 
képviselőket, aki a napirendre vonatkozó javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nincs jelen) az ülés 
napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: Háziorvosi beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Meghívott: Dr. Balázs Mária háziorvos 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: A háziorvosi beszámoló harmadszorra kerül a testület elé, 
önálló napirendi pontként. A doktornő nem kívánt élni a személyes jelenléttel, a második 
alkalommal a testület által megfogalmazott kérdéseket a hivatal kipostázta, melyre a doktornő 
megküldte válaszait. Mindezek tükrében terjeszti most a testület elé a beszámolót a kiküldött 
előterjesztéssel.  
 
Bálint Zsolt: Bártfai képviselő úr feltette azt a kérdést, hogy miért van az, hogy ha 
helyettesítés van, akkor a betegeknek le kell járnia Dunabogdányba, az orvosi rendelőbe. 
Megnézte azt a szerződést, amit a doktornő az ÁNTSZ-el kötött, és az tartalmazza, hogy a 
helyettesítés helyszíne Visegrád, Fő u. 38., orvosi rendelő, ezért kéri a jegyző urat, hogy ezt 
jelezze a doktornő felé, hogy a helyettesítés valóban itt legyen Visegrádon. A másik pedig, az, 
hogy szerződésében az is benne van, ha bármilyen változás áll be a cégében, akkor azt 
jeleznie kell a hivatal felé, úgyhogy jó lenne, ha ezeket időben jelezné. Elmondta továbbá, 
hogy a doktornő kérésére pontosította a kérdéseit, de azokra azóta sem kapott választ, így nem 
tudja elfogadni a beszámolót. 
 
Mikesy Tamás: Konkrétan az ő kérdésére sem adott választ a doktornő, írt ugyan valamit, de 
az nem a válasz a kérdésére. Továbbra is azt gondolja, hogy szerencsés lenne megállapodni a 
doktornővel a háziorvosi kérdésekben, ezért elkerülhetetlennek tartja, hogy személyes 
kapcsolatba kerüljenek egymással. Tehát úgy gondolja, hogy mivel a kérdéseire nem kapott 
választ, ezért nem tudja elfogadni a beszámolót. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Kéri, hogy amennyiben lakossági észrevételek vannak 
képviselők felé, akkor azt lehetőség szerint dokumentálják. Tekintettel arra, hogy három 
képviselő is jelezte már az elmúlt üléséken azt, hogy lakossági megkeresés kapcsán többen 
kifogásolták a háziorvosi ellátást, ezért intézkedési terv elkészítését kéri jegyző úrtól, azzal 
kapcsolatban, hogy milyen módon tudják dokumentáltan a szolgáltatás minőségét ellenőrizni. 
Mivel több hozzászólás nem volt a napirendi pontra vonatkozóan, a vitát lezárta. Ismertette a 
határozati javaslatokat. Elsőként kérte, hogy aki – az általa felolvasott - A) határozati 
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen, 6 ellenszavazattal, és tartózkodás 
nélkül (Félegyházi András polgármester nincs jelen) a háziorvosi beszámoló elfogadására 
vonatkozó határozati javaslat  A) alternatíváját nem fogadta el. 
 



 4 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Tekintettel arra, hogy a B) alternatíva azt tartalmazza, hogy az  
esetleges kiegészítésekkel fogadja el a Képviselő-testület a háziorvosi beszámolót, ezért kérte, 
akinek kiegészíteni való javaslata van, az tegye meg. 
Mivel kiegészítő javaslat nem érkezett, így ezt a szöveg változatot nem tette fel szavazásra. 
Mindezek tükrében kérte a képviselőket, aki - az általa felolvasott - C) alternatívát elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nincs jelen) a következő határozatot 
hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
226/2012. (08.30.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr Balázs Mária 
háziorvosnő 2011. évi háziorvosi feladatok ellátásáról készített írásos beszámolóját a 
képviselők által írásban feltett kérdésekre adott válaszokkal együtt sem fogadja el. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. npr: Társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: A Pest Megyei Kormányhivatal 2012. július 27-én érkezett 
levelében felszólította a Képviselő-testületet, hogy a 2011. július 1-ig elfogadandó társadalmi 
részvétel szabályairól szóló rendeletet alkossa meg, tekintettel arra, hogy ez még nem történt 
meg. A határidő 60 nap e rendelet elfogadására, az előkészítése megtörtént a rendelet 
tervezetnek. A lakosság postaládában, valamint elektronikus felületen juttathatja majd el 
észrevételeit, ezzel kapcsolatban felkérte jegyző urat, hogy mihamarabb álljon rendelkezésre 
ez a felület a honlapon, illetve a postaláda is kerüljön kihelyezésre.   
 
Mikesy Tamás: A rendelet azt tartalmazza, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-
tervezetet legkésőbb az azt tárgyaló képviselő-testületi ülés összehívásával egyidejűleg kell 
közzétenni. Nem kevés ez az idő? 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Ez nem jelenti azt, hogy ezzel a szoros határidővel kell 
közzétenni azt, ami esetleg már hetekkel korábban elkészül és rendelkezésre áll. Tehát ez 
szakmai felelősség és emberi tisztesség, hogy ez időben megtörténjen. Persze előfordulhatnak 
olyan esetek, amikor rövidebb a határidő.  
 
Hintenberger András: Valóban kevés a rendelkezésre álló idő, azonban ez az az időpont, 
amikor gyakorlatban az előterjesztés elkészül és biztosan tartható.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Lehetőség szerint úgy kell a munkát szervezni, hogy a 
véleményezőket ne hozzák lehetetlen helyzetbe.  
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Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy az általa elkészítendő rendelet-tervezetek amint 
elkészülnek, e rendelet szabályainak megfelelően azonnal véleményeztetésre kihelyezik.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, 
módosító javaslat nem volt, felolvasta a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot. Felhívta a 
figyelmet, hogy rendeletalkotásról lévén szó, annak elfogadásához minősített többség 
szükséges. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nincs jelen) az 
önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 
12/2012. (VIII.31.) számú rendeletet elfogadta.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati rendeletek előkészítésében való 

 társadalmi részvétel szabályairól 
 
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
3. npr: A Dunakanyar Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok 
Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás együttműködéssel kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Korábban már a képviselő-testületi ülésen téma volt a társulás 
együttműködési magállapodásával kapcsolatosan egy javaslat. Polgármester úr a társulási 
megállapodás módosítását aláírta, jelezve, hogy nincs rá testületi felhatalmazása, tehát a 
testület jóváhagyásáig nem léphet hatályba. A testület a korábbi tárgyalása során 
megfogalmazott néhány kérést, mely ha elfogadásra talál a partnerek részéről is, akkor tudja a 
Képviselő-testület jóváhagyni a társulási megállapodást. 
 
Bálint Zsolt: A Képviselő-testület tavaly februárban egy olyan határozatot fogadott el, 
amelyben 16 millió Ft-t vállalt, a társulási megállapodásban ezzel szemben viszont 20 millió 
Ft szerepel. Ez tisztázásra került-e már? 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Ez a mostani határozati javaslat második pontja. Erre fel fogja 
hívni polgármester úr a figyelmét a társulás tagjainak.  
 
Bálint Zsolt: Arra nem emlékszik, hogy mikor erről a tűzoltóállomásról döntöttek, hogy abba 
benne volt, hogy ott mentő állomás második ütemét is vállalják és ez 65 millió Ft-ba fog 
kerülni, viszont a tervdokumentációban benne van. Akkor azt mondták, hogy valószínűleg a 
100 millióba bele fog férni a mentőállomás. Azt sem lehet tudni, hogy abból a 65 millióból 
mennyi lesz a Visegrádra eső rész. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Javasolta, hogy a határozati javaslatot egészítsék egy negyedik 
ponttal, ami sorban a második lesz, mely úgy szólna, hogy „A Képviselő-testület felkéri a 
helyettesítő jegyzőt a társulással kapcsolatos korábbi döntés tartalmának megvizsgálására, 
különös tekintettel a társulási szerződésben foglalt ún. második ütemben kialakítandó mentő 
állomás pénzügyi fedezetére és az ezzel kapcsolatos visegrádi szerepvállalásra. A vizsgálat 
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célja annak megállapítása, hogy a korábbi testületi döntés tartalmazta-e a mentőállomás 
kialakításával kapcsolatos szerepvállalást.” ez így megfelelő? 
 
Bálint Zsolt: Igen, elfogadja. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Tekintettel arra, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban több 
hozzászólás, módosító javaslat nem volt, felolvasta a módosított határozati javaslatot. Kérte a 
képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen)  a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
227/2012. (08.30.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon kérését a Dunakanyar 

Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött 
Önkormányzati Társulás felé, hogy a Társulási megállapodásban rögzítésre 
kerüljenek azon esetek, melyekben a Társulás utólagos értesítéssel köteles 
tájékoztatást adni a tagok részére. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt a társulással 
kapcsolatos korábbi döntés tartalmának megvizsgálására, különös tekintettel a 
társulási szerződésben foglalt ún. II. ütemben kialakítandó mentő állomás pénzügyi 
fedezetésre és az ezzel kapcsolatos visegrádi szerepvállalásra. A vizsgálat célja annak 
megállapítása, hogy a korábbi testületi döntés tartalmazta-e a mentőállomás 
kialakításával kapcsolatos szerepvállalást. 

3.) A Képviselő-testület kezdeményezi a város pénzügyi szerepvállalásának 
felülvizsgálatát a Társulásban. 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fentiek érdekében 
tárgyalásokat folytasson a Dunakanyar Tűzvédelmi Társulással. A Képviselő-testület 
a tárgyalások eredményének függvényében tudja megerősíteni a 2012. augusztus 16-
án aláírásra került Társulási Megállapodás módosítását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
4. npr: Kompok, révek pályázaton való részvétel megerősítése  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A képviselő-testület július 4-én meghozott határozat gyors 
döntésnek bizonyult, mert az illetékes minisztérium később írta ki a pályázatot, így a korábbi 
döntés túl van azon a 30 napos határidőn, amivel viszont be lehet adni pályázatot. Tekintettel 
arra, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, módosító javaslat nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot. Kérte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Félegyházi András nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
228/2012. (08.30.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megerősítve a 
206/2012. (07.04.) számú határozatában foglaltakat, a Nemzeti Fejlesztési miniszter által 
49/2012. (VIII.27.) NFM rendelet alapján meghirdetett, a közforgalmú, közútpótló folyami 
révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, 
felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatására kiírt 2012. évi pályázaton indulni kíván. 
Fenti határozat tartalmát változatlan formában fenntartja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Visegrád Város Önkormányzat nevében a 
pályázatot nyújtsa be. 
 

Határidő: 2012. szeptember 10. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: A 2012. július 29-i esőzések kapcsán szükségessé váló védekezésre, valamint a 
károk elhárítására vis maior pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a napirendi pontról. 
 
Dr. Szabó Attila: A július 29-i esőzések sajnos az önkormányzati ingatlanokban is okoztak 
károkat. A helyreállítási munkák a patakok esetében meder helyreállítás, átereszek tisztítása, 
támfalak, hídfők helyreállítása, valamint a Diós árkon egy gázló helyreállítása. Az előzetes 
költségbecslés szerint 40 millió forint kár érte az önkormányzatot, a támogatás megszerzése 
érdekében pályázik az önkormányzat. Az előzetes kárbejelentést benyújtotta az 
önkormányzat, katasztrófavédelem és a vízügyi igazgatóság munkatársai helyszíni bejárást 
tartottak, melyen megállapították a kárbejelentés jogosságát. A pályázat benyújtásához 
testületi határozat szükséges, melyet a képviselők megkaptak. A saját forrás, mely 3.750.000,- 
Ft, a testületnek biztosítania kell a költségvetésében. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint a forrásösszetételnél az összegeket pontosítani kell, mert 
számszakilag nem helyes, ha megnézik a százalékos arányt, tehát ott a helyes összeg az 
igényre 36.400.000,- Ft, a saját forrás pedig 3.600.000,- Ft, mert a 40 milliónak a 90%-a és 
10%-a így helyes. 
 
Bálint Zsolt: Az önerőre van fedezet a költségvetésben?  
 
Dr. Szabó Attila: Amennyiben nyer a pályázat, akkor a támogatási döntést követő egy éven 
belül kell a munkálatokat megvalósítani, tehát valószínűleg a 2013-as költségvetési évet fogja 
terhelni. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot. 
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Dr. Szabó Attila: Felolvasta a határozati javaslatot. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: A számszaki hiba javításának jelzését köszöni Mikesy Tamás 
képviselő úrnak. Kérdezi jegyző úrtól, hogy az önrészt akkor most melyik költségvetésben 
kell biztosítani, mivel az imént úgy fogalmazott, hogy a 2013-as költségvetést érinti? 
 
Dr. Szabó Attila: A támogatási döntés még nem tudható, hogy mikor fog megszületni, de a 
minisztérium által a rendelet mellékletét képező határozati javaslat sablon mintában az adott 
évi költségvetés van kipontozva. Tehát ezért lett a határozati javaslatban 2012. szerepeltetve.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Akkor hol van erre a fedezet az idei évben, ha esetleg az idei 
évben kell ezt - akár részben - rendelkezésre bocsátani? 
 
Bártfai István: A működési hitel keretére nem lehet ezt biztosítani? 
 
Dr. Szabó Attila: Úgy gondolja, hogy a tartalék sorról lehet a költségvetés módosításával ezt 
a 3.600.000,- Ft önrész összeget biztosítani az idei költségvetésben.  
 
Bálint Zsolt: Papíron valóban van 33 millió forint tartalék az idei költségvetésben, tehát ezt 
ha le kell írni, akkor le lehet írni, de ennek utána kell lassan számolni, mert elég sok 
kötelezettség vállalás történt már ennek a terhére.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Javasolta, hogy a határozati javaslat 9. pontját módosítsák, 
illetve egészítsék ki aszerint, hogy a 2012. évi költségvetésben a tartalékalap terhére 
biztosítják az önrészt, továbbá amennyiben a helyreállítási munkálatok, azaz a tényleges 
költségigény a következő évre húzódik át, akkor azt a 2013. évi költségvetésben tervezi és 
annak pénzügyi forrásaiból biztosítja a Képviselő-testület.  
Mivel ezzel kapcsolatban további észrevétel, módosító javaslat nem volt, kérte a képviselőket, 
aki az ismertetett határozati javaslatot – a módosításokkal együtt – elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Félegyházi András nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
229/2012. (08.30.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Belügyminisztérium által a ”vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól” 
szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján meghirdetett 2012. évi vis maior tartalék 
támogatására kiírt pályázaton részt vesz. 
2) A káresemény a 2012. július 29-i esőzések miatt szükségessé váló védekezés és az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban keletkezett károk (Csuka patak, Bánya patak, 
Harangvirág u., Diós árok és Salamontorony u.) megtérítése. 
3) A káresemény forrásösszetétele: 

                                                               adatok Ft-ban 
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Megnevezés 2012. év % 

            Saját forrás 3.600.000,- Ft           9 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior igény 36.400.000,- Ft 91 

Források összesen    40.000.000,- Ft 100 

 
4) A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 40.000.000 Ft , 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
5) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett ingatlanok (Csuka 
patak, Bánya patak, Harangvirág u., Diós árok és Salamontorony u.) Visegrád Város 
Önkormányzat tulajdonát képezi. 
6) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. 
7) Az adott káreseményre az önkormányzat biztosítási összeget nem igényelt. 
8) Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja 
ellátni. Egyúttal vállalja a károsodott patakmedrek a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
9) A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. 
(III.12.) számú rendeletében biztosítja a tartalék sorra terhére. Amennyiben a helyreállítási 
munkálatok, azaz a tényleges költségigény a következő évre húzódik át, akkor azt a 2013. évi 
költségvetésben tervezi és annak pénzügyi forrásaiból biztosítja. 
10) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a támogatási igénybejelentés benyújtására. 
  

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2012. szeptember 10. 

 
6. npr: Egyebek 
 
Bálint Zsolt: A városnapokról kap-e a lakosság valamilyen formában tájékoztatást, tekintettel 
arra, hogy a Visegrádi Hírek mostanában 15-e táján jelenik meg 
 
Mikesy Tamás: Külön szórólapon megjelenik az idei városnapi rendezvény részletes 
programja, amit minden háztartásba eljuttatnak majd. Tájékoztatást adott arról, hogy Visegrád 
vendég szereplése szeptember 22-én lesz Nagymaroson.  
 
Schüszterl Károly: Egy februárban történt Fő utcai társasházi lakástűz kapcsán sérült a 
kémény a házban, amiből az a probléma adódott, hogy az alatta lévő önkormányzati lakásban 
nincs megoldva a fűtés. Ehhez viszont az kell, hogy ennek a lakásnak kellene csinálni egy 
teljesen új, külön álló kéményt, amit viszont meg kell először terveztetni illetve, 
engedélyeztetni. Kérdezi, hogy ezt el lehet-e indítani, mielőbb, hogy ne kerüljenek abba a 
helyzetbe, mint tavaly, hogy elektromos radiátorral kelljen ott fűteni. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Ez az ügy polgármesteri hatáskör, viszont a jövőre nézve kéri, 
hogy az ilyen jellegű, viszonylag kisebb beavatkozást igénylő ügyeket gyűjtse össze a 
Képviselő-testület valamennyi tagja, ezt jegyző úr felé továbbítsák, ezután a műszakos 
kolléga készít egy költségbecslést, ütemezést és ezután lehetne bizottság elé vinni az ügyeket.  
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Bálint Zsolt: Az önkormányzati bérlakások rezsi költségeinek igazolásáról és lakbér 
hátralékokról kért tájékoztatást. 
 
Dr. Szabó Attila: A rezsi számlákat egy lakó kivételével mindenki behozta, a lakbér 
hátralékosoknak kiment a felszólítás. Egy személy van, akinek olyan mértékű a lakbér 
tartozása, hogy arról majd a testületnek kell eldöntenie, hogy felmondja-e a szerződést vagy 
sem. Tájékoztatta a testületet, hogy a Dr. Tótszegi és Társa Végrehajtó Irodával kötött egy 
keretszerződést az olyan lakbér és adó tartozások esetére, ahol az adós önként nem vállalja a 
fizetést és olyan jövedelemmel nem rendelkezik, amiből az letiltható, akkor ez a végrehajtó 
iroda fog eljárni.  
 
Bálint Zsolt: Kérte, hogy azt a személyt ismét szólítsák fel, aki nem hozta be a rezsi számlát 
bemutatni. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt, a képviselői 
munkát megköszönte és a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
Félegyházi András 
polgármester távollétében 
 
 

 
Dr. Kucsera Tamás Gergely      Dr. Szabó Attila 
         alpolgármester                  helyettesítő jegyző 

 

 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    31/2012. 
Határozatok száma: 232/2012. (09.03.) 
 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről  

 

 

 
1. Fenntartói hozzájárulás az Áprily Lajos Általános Iskola 2012/2013-as tanév 

feladatellátás kapcsán felmerülő többletköltség vállalásáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 3-án, 
07:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Dr. Kucsera Tamás Gergely  
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 
 
 

Távol maradt: 
Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

 
 
 

Tanácskozási joggal: 
Dr. Szabó Attila jegyző 

 
 

 
Meghívott: 

     Bozóki Mariann iskolaigazgató 
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Dr. Kucsera Tamás Gergely: Köszöntötte a megjelenteket, előre jelzett módon távol van az 
ülésről Félegyházi András polgármester úr, illetve Bálint Zsolt képviselő úr. Megállapította, 
hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Az ülés egy 
napirendi pontot tartalmaz, mivel ezzel kapcsolatban módosító javaslat nem érkezett, kérte, 
aki az előzetesen kiküldött napirendi javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bálint Zsolt képviselő 
nincs jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Fenntartói hozzájárulás az Áprily Lajos Általános Iskola 2012/2013-as tanév 
feladatellátás kapcsán felmerülő többletköltség vállalásáról 

Előterjesztő: Dr. Kucsera Tamás Gergely 
Meghívott: Bozóki Mariann iskolaigazgató 

 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az előzetesen kiküldött anyag szerint nem szükséges a 
pedagógiai program módosítása, ezért a tegnapi nap folyamán módosítás került kiküldésre, 
piros betűvel jelezve az indoklás résznél is, illetve a határozati javaslatban is a törlendő részt, 
illetve a határozati javaslatban zöld betűs az új szövegrész. A határozati javaslat 3 részből áll. 
Igazgató asszony arról adott tájékoztatást, hogy a kiírt szolfézs tanár, intézményegység vezető 
álláshelyre már érkezetek be pályázatok és amennyiben kinevezné az egyik pályázót, akkor 
annak nem lenne meg a szükséges forrása, ezért kéri, hogy feltételesen ennek teremtse meg a 
lehetőségét a testület. Tehát erről szól a határozati javaslat első része, ami azt jelenti, hogy  
430 ezer forinttal kellene megemelni a személyi juttatást. A határozati javaslat második pontja 
arról szólna, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy az első osztályban is ketté 
legyen bontva német nyelv tanítása, mely úgy gondolja, hogy pedagógiailag indokolt és ez az 
iskola német nemzetiségi profilját erősítheti. A harmadik rész pedig arra vonatkozik, hogy az 
Művészetoktatási Intézményben túljelentkezés volt, ezért órakeret bővítést kellene lehetővé 
tenni a zeneoktatásban. Javasolja az első ponthoz a 430 ezer forint feltételes és célhoz kötött 
biztosítását, ez attól is függ, hogy jövő héten melyik jelölt kerül alkalmazásba. A második és 
harmadik pont esetében pedig a nyár folyamán kialakult illetmény maradvány terhére 
javasolja engedélyezni a pedagógiai szolgáltatások bővítését.  
Mivel a témával kapcsolatban sem hozzászólás, sem kérdés, sem módosító javaslat nem 
hangzott el, így felolvasta a határozati javaslatot. Kérte, aki támogatni tudja a javaslatot, 
szavazzon! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bálint Zsolt képviselő 
nincs jelen) az alábbi határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
232/2012 (IX.03.) 
HATÁROZATA 

 
  

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. évi 
költségvetés tartalékának terhére az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú 
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Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat személyi 
juttatásainak, valamint azok járulékainak előirányzatát – amennyiben a zeneiskola 
intézményegység vezetői helyére kiírt pályázat kapcsán ez szükségessé válik, valamint 
kizárólag e célból – mindösszesen 430.000,- Ft-tal megemelje. 
 

2) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi fenntartói döntést hozza, 
módosítva ezzel az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai programját (a módosítás 
a Pedagógiai program II. kötet – Helyi tanterv 4. oldalán az alábbi szöveggel lét 
hatályba): 
„A nem kötelező tanórai foglalkozások megtartására rendelkezésre álló időkeret 52. § 
/7/ alapján 44 óra 
Felhasználása: csoportbontásra 

- német nemzetiségi nyelvi óráknál kötelezően, 22 fő felett…,”. 
 

3) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartóként hozzájárul az Áprily 
Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat esetében havi összesen 20 zeneiskolai óra órakereti bővítéséhez. 
 
A jelen határozat 2. és 3. pontjában hozott döntés pénzügyi forrásait az Áprily Lajos 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat évközi illetmény-maradványa biztosítja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az újonnan elfogadott köznevelési törvény szerint szükséges 
az iskola névmódosítása, tehát ezt a következő ülésre elő kell terjeszteni, a másik feladat az 
iskola alapító okirat módosítása, mivel jelen pillanatban e szerint 170 gyermek felvétele 
lehetséges, viszont 178 fő jár az iskolába. Kéri ezeket megvizsgálni jegyző úr illetve igazgató 
asszony által.  

 
Egyebek 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Tájékoztatást adott arról, hogy a mai napon lezárul a 
közbeszerzési eljárás a városközpont újratervezésével kapcsolatosan, a bíráló bizottság 
amennyiben ma meghozza a döntését a pályázati szakasz eredményes és érvényes mivoltáról, 
akkor tárgyalásos szakasz nyílik meg. Ebben a szakaszban nyilatkozhatnak a pályázók arról, 
hogy fenntartják-e ajánlatukat, esetlegesen visszalépnek vagy sem, de adott esetben 
nyilatkozhatnak úgy is, hogy nem kívánnak részt venni a tárgyaláson. Amennyiben lesz 
érvényes pályázó és az esetlegesen úgy nyilatkozik, hogy ajánlatát fönntartja, tehát nem kíván 
részt venni a tárgyaláson, akkor nem kizárt, hogy ma még egy rendkívüli ülésen eredményt 
hirdethet a testület. 
 
Bártfai István: A napokban derült ki pontosan, hogy az erdei iskola nem indul idén, tehát, 
amennyiben a város bármit is akar kezdeni ezzel, akkor most kellene lépni. A másik pedig, 
hogy az óvodabővítés kapcsán felmerült, hogy helyiséget kellene bérelni az épületükben, nem 
kellene ezt az igényt most bejelenteni a vezetőség felé? 
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Mikesy Tamás: Polgármester úr már kezdeményezett tárgyalásokat az erdei iskola 
vezetőségével, illetve a Zambó Péterékkel, úgy gondolja, hogy ezzel meg kellene várni őt. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Ő is úgy tudja, hogy polgármester úr már tárgyalt ez ügyben, 
illetve egyéb más vonatkozásban is az iskolával kapcsolatban, mint például iskolapadok 
átvétele, beszerzése, tehát úgy gondolja, hogy valóban meg kellene ezzel várni a polgármester 
urat. 
 
Schüszterl Károly: Jelzete, hogy az önkormányzati lakás kéményének tervezését el kellene 
indítani. Mehet, vagy nem? 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Javasolta, hogy jegyző úrral készítsenek egy feljegyzést és 
szerdán már itt lesz polgármester úr, akkor ő saját hatáskörben fog tudni dönteni erről. 
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

Félegyházi András polgármester 
távollétében: 
 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely              Dr. Szabó Attila 
    alpolgármester              helyettesítő jegyző 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    32/2012. 
Határozatok száma: 233-235/2012. (09.03.) 
 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről  
 

 

 
1. Városközpont tervezésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárása 

2. Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratának módosítása (maximális tanulólétszám emelése és intézmény 
elnevezése okán) 

3. Fenntartói felhatalmazás az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény a díjfizetéssel kapcsolatos fenntartó és intézmény 
dokumentációk felülvizsgálatára 

4. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 3-án, 
19:15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Dr. Kucsera Tamás Gergely  
Bálint Zsolt 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 
 
 

Távol maradt: 
Félegyházi András polgármester 
Bártfai István 
 

 
 
 

Tanácskozási joggal: 
Dr. Szabó Attila jegyző 

 
 

 
Meghívott: 

     Bozóki Mariann iskolaigazgató 

     Pauluszné Tóth Anna igazgató helyettes 
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Dr. Kucsera Tamás Gergely: Köszöntötte a megjelenteket. A mai napon második rendkívüli 
ülését tartja a Képviselő-testület, melyet megnyitott. Ismertette az ülés napirendi javaslatát. 
Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, kérte, aki a napirendet elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István 
képviselő nincs jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Városközpont tervezésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Ma délelőtt 9:30-kor megtartotta ülését a Bíráló Bizottság, az 
ajánlat érvényességét egy esetben tudta megállapítani, mert egy pályázat került be. Ezt 
követően értesítette az ajánlattevőt, aki úgy nyilatkozott, hogy a tárgyalásos szakaszban nem 
kíván részt venni, így a Bíráló Bizottság ismételten összehívhatta ülését, ahol megállapította a 
pályázat érvényességét és eredményességét. Azért kérte a képviselőket, hogy jelenjenek meg 
ma még egy rendkívüli ülésen, mert így napokat tudnak nyerni azzal, ha most elfogadják az 
eredményt és a kihirdetés meg tud jelenni.  
 
Dr. Szabó Attila: Tájékoztatta a testületet, hogy a Bíráló Bizottság egyhangúlag fogadta el az 
A+Építész Stúdió Kft. ajánlatát, ami 24.900.000,- Ft + Áfa összegről szólt. Az önkormányzat 
ezzel a rendelkezésre álló keretösszegen belül marad. A pályázat tehát érvényes és 
eredményes volt, ennek elfogadásáról kell most a testületnek dönteni, illetve a szerződés 
aláírására felhatalmazni a polgármestert.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az előterjesztésben volt egy elírás, –melyet Mikesy képviselő 
úr jelzett - mert az ajánlati ár az előzetesen becsült összeget haladta csak meg és nem a 
rendelkezésre álló keretet. 
Mivel egyéb hozzászólás, kérdés, módosító javaslat nem volt, kérte a jegyzőt ismertesse a 
határozati javaslatot. 
 
Dr. Szabó Attila: Felolvasta a határozati javaslatot. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kérte, aki az előbb ismertetett határozati javaslatot elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István 
képviselő nincs jelen) az alábbi határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
233/2012 (IX.03.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ezeréves Visegrád Városközponti 
fejlesztése” tárgyú projekt keretében megvalósuló építmények és közterületek tervezői 
feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesét (A+Építész Stúdió 
Kft., 7621 Pécs, Mária u. 16.) a tervezési feladatok ellátására megbízza. 
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3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a tervezési szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Alapító Okiratának módosítása (maximális tanulólétszám emelése és intézmény 
elnevezése okán) 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Igazgató asszonnyal egyeztetve került előterjesztésre az iskola 
alapító okirata. Az új köznevelési törvény tükrében az intézmény elnevezése változik, melyet 
az alapító okiraton szükséges átvezetni. A másik módosítás az intézménybe felvehető 
gyermekek maximális létszámának meghatározására vonatkozik. 
 
Bozóki Mariann: Kérte, hogy amennyiben lehetséges a 180 helyett 185-re módosuljon a 
maximális létszám, mivel jelen pillanatban 178 fő a létszám, így könnyen elképzelhető, hogy 
hamarosan ismét módosításra lesz szükség emiatt. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Befogadta a módosításra vonatkozó javaslatot, tehát a 
felvehető tanulólétszám 185 főre módosulna. 
Mivel a témával kapcsolatban sem hozzászólás, sem kérdés, sem módosító javaslat nem 
hangzott el, kérte a jegyzőt ismertesse a határozati javaslatot. 
 
Dr. Szabó Attila: Felolvasta a határozati javaslatot. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kérte, aki az előbb ismertetett határozati javaslatot elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István 
képviselő nincs jelen) az alábbi határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
234/2012 (IX.03.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát jelen határozat 1. 
számú melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

 
 

3. npr: Fenntartói felhatalmazás az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény a díjfizetéssel kapcsolatos fenntartó és intézmény 
dokumentációk felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
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Dr. Kucsera Tamás Gergely: A  „nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” 
szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet III fejezete szabályozza a köznevelési 
intézményben térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési 
közfeladatokat, melyet a fenntartónak 2012. szeptember 5-ig kell felülvizsgálnia. Ezzel 
kapcsolatban egy felhatalmazást adna a testület a jegyző úrnak, hogy a dokumentumokat 
tekintse át, megjegyezve azt, hogy mivel a szülők már kaptak tájékoztatást arra vonatkozóan, 
hogy mennyi lesz a térítési díj, ezért ezt nem volna szerencsés év közben változtatni.  
 
Mikesy Tamás: Tehát tulajdonképpen egy szabályszerűségi vizsgálatot folytat le a jegyző úr, 
módosítást most ő sem tartana jónak. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Mivel a témával kapcsolatban sem hozzászólás, sem kérdés, 
sem módosító javaslat nem hangzott el, felolvasta a határozati javaslatot. Mivel azzal 
kapcsolatban szövegszerű módosító javaslat nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István 
képviselő nincs jelen) az alábbi határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
235/2012 (IX.03.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról” szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet 46§ (1) 
bekezdésében foglalt feladatának teljesítése érdekében felhatalmazza Dr. Szabó Attila 
helyettesítő jegyzőt, hogy a térítési, tandíjfizetéssel kapcsolatos fenntartói és intézményi 
dokumentációkat vizsgálja felül. 
2) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy a felülvizsgálat eredményéről a 
képviselő-testületnek számoljon be. 
  

Felelős: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
Határidő: 2012. szeptember 5. 

 
4. npr: Egyebek 

 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Mivel egyebekben sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a 
munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
      Kmf. 
 
Félegyházi András polgármester 
távollétében: 
 
 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely              Dr. Szabó Attila 
    alpolgármester              helyettesítő jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    33/2012. 
Határozatok száma: 236-242/2012. (09.13.) 
 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. szeptember 13-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről  
 

 

 

1. Dunakanyar Önkormányzati Társulással kapcsolatos korábbi határozat pontosítása 
 
2. Vis maior pályázat pályázati összegének módosítása 
 
3. Helyi Építési Szabályzat módosítása (mozi és rendezvénytér épülete miatt) 
 
4. Döntés a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által 
hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére létrejövő gazdasági társaságban tagként 
való részvételről és a közbeszerzési eljárás kiírásáról  
 
5. Árvízvédelmi pályázat –fővédvonal kivitelezésére és kiviteli tervek elkészítésére kiírt 
közbeszerzési eljárás lezárása 
 
6. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila jegyző 
 
 
 
Meghívott: 

Borosházi Tamás főépítész 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bártfai István képviselő úr jelezte, hogy 
késni fog, remélhetőleg hamarosan megérkezik ő is. Ismertette a napirendi pontokat, mely idő 
közben, az Árvízvédelmi pályázat – fővédvonal kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás 
lezárása című napirenddel bővült. Kérdezte a képviselőket, aki a napirendet elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Bártfai 
István képviselő nem volt jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét 
elfogadta. 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármestert, hogy adjon 
tájékoztatást az elmúlt két testületi ülésen meghozott döntésekről tekintettel arra, hogy 
szabadsága miatt alpolgármester úr vezette le ezen üléseket.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: A Képviselő-testület polgármester úr távolléte alatt 2 
alkalommal ülésezett. Az első alkalom augusztus 30-án volt, mely ülésről a Danubia Televízió 
közvetítést adott, ezért erről részletesen nem kíván beszámolni. Azonban 2012. szeptember 3-
án rendhagyó módon két testületi ülést is tartott a Képviselő-testület, egyet reggel, egyet pedig 
este. A reggel megtartott ülésen fenntartói hozzájárulásokról döntött a Testület az Áprily Lajos 
Általános Iskola vonatkozásában, az alábbiak szerint:  
- a személyi juttatások, valamint azok járulékainak előirányzatát - a zeneiskola 
intézményegység vezetői helyére kiírt pályázat kapcsán, ha szükségessé válik,  - kizárólag e 
célból 430.000,- Ft-tal megemelte a Képviselő-testület.  
- módosításra került az iskola Pedagógiai Programja, mely alapján az önkormányzat 
fenntartóként engedélyezte az első osztályban a német tantárgy két csoportban való oktatását. 
- hozzájárult az önkormányzat havi összesen 20 zeneiskolai óra órakereti bővítéséhez, mely 
lehetővé teszi a zeneiskolai várólistán lévő öt gyermek oktatását is. 
Az este megtartott ülésen a Képviselő-testület lezárta az „Ezeréves Visegrád Városközponti 
fejlesztése” tárgyú projekt keretében megvalósuló építmények és közterületek tervezői 
feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárást, mely eredményes és érvényes volt, a 
nyertes az A+Építész Kft. lett. Módosításra került az iskola alapító okirata, melyben ezúttal 
törvényi kötelezettségnek eleget téve egyrészt az intézmény elnevezése változott, mely 
ezentúl Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat lesz, másrészt pedig az intézménybe felvehető tanulólétszám 178-ról 185 főben 
került meghatározásra. Továbbá felkérte a Testület helyettesítő jegyző urat, hogy az iskola a 
térítési, tandíjfizetéssel kapcsolatos fenntartói és intézményi dokumentációit vizsgálja felül, 
melynek határideje törvényi előírás szerint 2012. szeptember 5.-e volt. Ezúton kéri Dr. Szabó 
Attila helyettesítő jegyző urat, hogy a felülvizsgálat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-
testületet. 
 
Dr. Szabó Attila: Bekérte az iskolától a szükséges dokumentációkat, felülvizsgálat céljából, 
illetőleg az önkormányzatnak van egy rendelete a zeneiskolai térítési díjakról. Ezek 
felülvizsgálata megtörtént, alapvetően az új jogszabályi rendelkezésekkel azonosulnak ezek a 
dokumentumok, csak kisebb módosításra szorulnak, mely írásban is a Képviselő-testület elé 
fog kerülni a következő testületi ülésen. 
 
Félegyházi András: Távollétében Lanciano testvérváros meghívására a város ünnepségén 
vett részt. A lancianoi polgármester úrral és alpolgármester úrral a palotajátékok idején 
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felvetődött fiatalok csere-kapcsolatait, utazási lehetőségeit vitatták meg. Más városokkal ők 
már működtetnek ilyen kapcsolatot, így nyitottak voltak erre is. Ezzel kapcsolatban felkért 
egy fiatalokból álló csoportot, hogy vegyék kézbe az ügyet.  
- Obergrüzburgank is elment a válaszlevél a jövő évi meghívás kapcsán. 
- Tárgyalt a Pilisi Parkerdő vezérigazgatójával, Zambó Péterrel a július 29-i esőzés kapcsán a 
Diós árokban kialakult károk helyreállításával kapcsolatban, továbbá az általuk felajánlott 
területcserék is szóba kerültek.  
- A Dunakanyar Erdei Iskola működésével kapcsolatos érdeklődésre az a válasz érkezett, hogy 
az iskola idén ősszel nem indul, terveik szerint a 2013/2014-es tanévet újra indítják, de ez 
jövő tavasszal derül ki pontosan.  
- A hulladékszállításra kiírt közbeszerzés folyamatban van, időközben érvényes árajánlat 
érkezett be, a jövő héten születhet testületi döntés ez ügyben.  
- A 2009-es és 2010-es patakmederben keletkezett károk helyreállításával kapcsolatos munkák 
átvétele a héten megtörtént 
- Szintén felvette a kapcsolatot a Pilisi Parkerdővel, annak érdekében, hogy a zöldhatóság 
által előírt patakmeder rendezési terv egységesen készülhessen el, mivel a patakmeder egy 
része az ő tulajdonukban van, ebben ők partnerek is voltak 
- az idei július végi felhőszakadás kapcsán a vis maior pályázat benyújtásra került, az ezzel 
kapcsolatos hiánypótlás a mai ülés napirendjén szerepel 
- az önkormányzathoz érkezett egy felszólítás a kormányhivataltól, mely szerint nyilatkozni 
kell az egészségügyi szolgáltatások dokumentációjáról, illetve az ellátásról 
- a helyi piac működik, ezúton köszönte meg Cseke Judit munkáját, valamint Hajdú 
Andrásnak, az általa adományozott standokért 
- a Mogyoróhegyi Idősek Otthonától érkezett egy köszönő levél a korábbi önkormányzati 
segítségért, hogy a lakók az önkormányzati busszal elmehettek a dalversenyre. 
 
Bálint Zsolt: Mi lett az eredménye az Aditus számla üggyel kapcsolatban a korábbi 
polgármester és a jegyző asszony meghallgatásának? 
 
Dr. Szabó Attila: A meghallgatás megtörtént, a jövő hét elején írásban megkapja a Képviselő-
testület az összeállított dokumentációt. 
 
1. npr: Dunakanyar Önkormányzati Társulással kapcsolatos korábbi határozat 
pontosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A Képviselő-testület augusztus 30-án tartott nyílt ülésén hozott egy 
határozatot a Tűzvédelmi Társulással kapcsolatos alapszabály módosításáról. Ez arról szólt, 
hogy személyes megjelenés nélkül is lehessen bizonyos esetekben döntést hozni, erről a 
polgármesterek aláírtak egy megállapodást, melyet minden Képviselő-testületnek el kell 
fogadni és akkor lép hatályba. Az ilyen fajta határozathozatal csak technikai és formai 
kérdésekben lehetséges, tehát nem érint alapvető koncepcionális, pénzügyi kérdéseket. A 
testület is ezzel egyetértett, sőt megfogalmazásra került a határozati javaslatba, hogy a társulás 
részletezze ezeket az eseteket, azonban a határozati javaslatban valamifajta félreértés kapcsán 
más fogalom került be, ezért úgy gondolja, hogy az a legegyszerűbb, hogy ezt a határozatot 
most hatályon kívül helyezi a testület és a helyes megfogalmazással egy új határozat kerül 
elfogadásra, melyben tulajdonképpen csak az első pont változik az előterjesztésben foglaltak 
szerint.  
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Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a korábbi határozat visszavonásával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül (Bártfai István  nem volt jelen)  a következő határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
236/2012. (09.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 227/2012. (08.30.) számú 
határozatát visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
 Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az ismertetett határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül (Bártfai István  nem volt jelen)  a következő határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
237/2012. (09.13.) 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon kérését a 

Dunakanyar Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására 
Létrejött Önkormányzati Társulás felé, hogy a Társulási megállapodásban 
rögzítésre kerüljenek azon esetek, melyekben a Társulás tagjai elektronikus 
hírközlő eszközök közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak ülést és 
hozhatnak határozatot.  

2. A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt a társulással 
kapcsolatos korábbi döntés tartalmának megvizsgálására, különös tekintettel a 
társulási szerződésben foglalt ún. II. ütemben kialakítandó mentő állomás 
pénzügyi fedezetére és az ezzel kapcsolatos visegrádi szerepvállalásra. A vizsgálat 
célja annak megállapítása, hogy a korábbi testületi döntés tartalmazta-e a 
mentőállomás kialakításával kapcsolatos szerepvállalást. 

3. A Képviselő-testület kezdeményezi a város pénzügyi szerepvállalásának 
felülvizsgálatát a Társulásban. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fentiek érdekében 
tárgyalásokat folytasson a Dunakanyar Tűzvédelmi Társulással. A Képviselő-
testület a tárgyalások eredményének függvényében tudja megerősíteni a 2012. 
augusztus 16-án aláírásra került Társulási Megállapodás módosítását. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
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2. npr: Vis maior pályázat pályázati összegének módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A tervező Geoteszt Kft. előzetes becslése alapján 40 millió forintról 
határozott a testület, azonban a beérkezett szakértői anyag alapján 56.700.065,- Ft lett a károk 
helyreállítására készített tervezői költségvetés végösszege. Tehát a korábbi határozat 3. pontját 
szükséges eszerint módosítani, egyéb tekintetben a határozat változatlan. 
 
Bálint Zsolt: A Diós patakra a tervezett szerint 25 milliót fognak költeni. Ez miből áll össze? 
 
Félegyházi András: Itt nagy tételt jelent a „Gabion” keresztgátak elhelyezése a kimosódott 
mederben.  
 
Bálint Zsolt: Soknak tartja a tervezői díjat, valamint a műszaki ellenőrzés költségeit. A bozót 
és cserje irtást is meg lehetne oldani közmunkásokkal. 
 
Félegyházi András: Erre közbeszerzési eljárás lesz kiírva, ez egy tételes tervezői 
költségbecslés, ami nem azt jelenti, hogy ennyibe fog kerülni. A műszaki ellenőrzés nem 
közbeszerzési eljárás köteles, arra ajánlatokat lehet majd bekérni. Ez az anyag a pályázati 
támogatás kérelmet támasztja alá, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez ennyibe fog kerülni. 
 
Bálint Zsolt: Szeretné azt elkerülni, hogy ugyan olyan munka folyjék, mint most volt, mert 
helyenként csak egy-két követ raktak arrébb, illetve kifugázták a köveket és emellett egy híd 
került 25 millió forintba. 
 
Dr. Szabó Attila: Azért nehéz bármilyen munkálatokat végezni a patak medrekbe, mert az 
egész terület természetvédelmi oltalom alatt áll, ennél fogva a Környezetvédelmi 
Felügyelőség szigorú szabályokat támaszt.  
 
Bálint Zsolt: Akkor viszont jó lenne, ha végre a Duna Ipoly leírná, hogy mit enged és mit 
nem és ha valamilyen munka azért marad el, mert ők azt nem engedélyezik és később abból 
kifolyólag bármilyen kár keletkezik, akkor vállalják a felelősséget.  
 
Félegyházi András: Ez sajnos így van, a helyzet az, hogy a Duna Ipoly Nemzeti Parknak 
nincsen hatósági jogköre, feljelentési jogköre van és ezzel él is. Most tehát arra volna szükség, 
hogy ez a tételes tervezői költségbecslést a pályázathoz becsatolható legyen és a későbbiek 
folyamán lehet majd a kivitelezővel, illetve a hatósággal is a részletekről egyeztetni. Kéri, 
hogy akkor majd ebben a munkában képviselő úr is vegyen részt, hogy ezek a kérések, 
megállapítások ne maradjanak figyelmen kívül. Ezek a becsült költségek egyébként pedig a 
jövő évi költségvetést fogják terhelni, ha megkapja az önkormányzat a támogatást. 
 
Bálint Zsolt: Rendben. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a határozatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül (Bártfai István  nem volt jelen)  a következő határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
238/2012. (09.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 229/2012. (08.30.) Ökt. 
határozat 3. pontját módosítja. 
 
3) A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2012. év % 
Saját forrás 5.670.010,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 
Vis maior igény 51.030.055,- Ft 90 

Források összesen 56.700.065,- Ft 100 

 

A határozat egyéb rendelkezései változatlanok. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
3. npr: Helyi Építési Szabályzat módosítása (mozi és rendezvénytér épülete miatt) 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Borosházi Tamás főépítész 
 
Félegyházi András: Felkérte Borosházi Tamás főépítész urat, hogy ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Borosházi Tamás: A városközpont területrendezési terve a korábban lezajlott ötletpályázat 
alapján készült el, mely egy intenzív beépítéssel számolt. Azóta sok minden változott és az 
önkormányzati funkciók is változni fognak a közel jövőben, ezért most készülőben van egy 
olyan terv a városközpontra, amely a megváltozott helyzethez jobban igazodik. Az új terv 
szerint egy sokkal lazább beépítéssel alakulna ki a városközpont, viszont ezzel a mostani 
szabályozásban meghatározott beépítési vonal alapján egy torzó épület alakulna ki, tehát ezért 
lenne szükséges most e terület a szabályozási tervben lévő előírásainak a módosítása. Az 
önkormányzat olyan esetekben módosíthat a szabályozási terven, amelyek nem igényelnek 
komolyabb szerkezeti terv, illetve használati intenzitás módosítást. A kötelező építési vonal 
módosítása vagy korlátozása nem jelent ilyen mérvű változtatást, tehát erről dönthet a testület.  
 
Hintenberger András: Ez a szabályozásváltozás kihat esetleg a folyamatban lévő 
építkezésekre is? 
 
Borosházi Tamás: Nem, ez csak az ez után kezdődő építkezésekre vonatkozik.  
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- Bártfai István képviselő megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület 7 fővel (7 
főből) jelen van –  

 
Félegyházi András: Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ismertette a rendelet módosítás 
tervezetét. Mivel ehhez hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, kérdezte a képviselőket, 
aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Helyi Építési Szabályzatról  szóló 5/2004 (VII.1.) számú 
önk. rendelet módosításáról szóló 13/2012. (IX.13..) számú rendeletet megalkotta.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2012. (IX.13.) önkormányzati rendelete 
 „ a Helyi Építési Szabályzatról” szóló  

5/2004 (VII.1.) számú önk. rendelet módosításáról” 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
4. npr: Döntés a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által 
hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére létrejövő gazdasági társaságban tagként 
való részvételről és a közbeszerzési eljárás kiírásáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: E héten volt lehetőség a Duna-Vértes menedzsmentjével leülni tárgyalni, 
akik ismertették az egész projektet. Felkérte Hintenberger András képviselő, mint a témában 
jártast, hogy néhány szóban próbálja összefoglalni a projektet. 
 
Hintenberger András: Visegrádra kb. 10 millió forint jut ebből a projektből, ha minden úgy 
folyik, ahogyan a projektmenedzsment elmondta, akkor ennek 80%-a állami  támogatásban 
részesülhet, a maradékot kellene önerőként biztosítani, aminek a fele ún. önerő alapból, a 
másik fele hitelből megy, amit a részvénytársaság venne föl. Tehát ha ez így lesz, akkor 
Visegrádnak nem kerül pénzébe a projekt, bár kétségtelen, hogy lehetnek kockázatok a 
hitelfelvétel és egyebek miatt.  
 
Félegyházi András: A korábbi testület hozott ugyan egy határozatot, ami viszont nem 
pontosan tartalmazza a projektben maradás szándékát, aminek az információ hiány lehetett az 
oka. Véleménye szerint a projektről szóló legutóbbi tájékoztatást hitelesnek lehet tekinteni, és 
maga a projekt megerősítést nyert az által, hogy a jelenleg folyó hulladékszállítási 
közbeszerzési eljárásban indult egyik pályázó a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási 
projektben is benne van. A Képviselő testületnek jelen esetben 3 döntést kellene meghoznia. 
Egyrészt a tavalyi testületi határozatot kellene visszavonnia, mely arról szól, hogy nem akar 
részt venni az önkormányzat a projekt megvalósításában. Ki kellene nyilvánítani, hogy az 
önkormányzat részt kíván venni a hulladékgazdálkodási társulásban, melyből nyereség esetén 
kisebb mértékű részesedése is lehet az önkormányzatnak.   
Ezt követően képviselői kérdésekre adott választ a projekt részleteit érintően, valamint a 
hulladékszállítás jövőbeni várható rendszerére vonatkozóan. 
 
Mikesy Tamás: Kétségtelen, hogy a döntés mögött még mindig számtalan bizonytalanság 
van, pont azért, mert még nincsen hulladékgazdálkodási törvény, de mégis csak az a járható 
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út, hogy részt kell venni ebben, mert nagyobb biztonságot tud nyújtani annál, ha nem vesz 
részt az önkormányzat. 
 
Hintenberger András: Ő is azon az állásponton van, hogy nem kellene csatlakozni ehhez a 
nagy volumenű hulladékszállítási közbeszerzéshez, mert ezt a mozgásteret meg kellene 
hagyni az önkormányzatnak. Jegyző úr egyébként is belefogalmazta a most készülő 
hulladékszállítási szerződésbe a módosítás lehetőségét. 
Tehát most az egyik döntés arról szól, hogy maradjon-e az önkormányzat a társulásban, a 
másik az, hogy a társulás által létrehozott közművagyon működtetésére akar-e kötni 
koncessziós szerződést egy kiválasztott céggel. A harmadik döntés pedig, hogy a Visegrád-
Szentendre közti szállítási távolságot megtartja-e az önkormányzat saját hatáskörben, vagy 
átadja annak a közös közbeszerzésnek, aki a konzorciumhoz hasonlóan ezt megszervezi. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
szavazásra kérte fel a képviselő-testületet. Elsőként a 2011. évi 90/2011. (IV.28.) számú 
határozatának 2. bekezdésének visszavonásáról kellene szavazni. Ismertette a határozati 
javaslatot és mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
239/2012. (09.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 90/2011. (IV.28.) számú 
határozatának 2. bekezdését visszavonja, mely szerint „nem kíván részt venni a KEOP-
1.1.1./09-11 (korábban KEOP-2009-1.1.1) konstrukcióban „Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Program” címmel benyújtandó pályázaton”. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A következő döntés a gazdasági társaságban való részvételről szól. 
Ismertette a határozati javaslatot, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
240/2012. (09.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának képviselő testülete dönt arról, hogy az önkormányzat a 
Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén lévő települési 
önkormányzatok többségi tulajdonában lévő a települési szilárd hulladék begyűjtésére, 
szállítására, és a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére pályázó gazdasági 
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társaságban tagként részt kíván venni. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
létrehozni kívánt gazdasági társaságban való részesedés és egyéb – a működésre, és az 
alapításra vonatkozó – kérdések tekintetében az érintett települési önkormányzatokkal és más 
leendő tulajdonos társakkal a szükséges tárgyalásokat folytassa le. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A következő határozati javaslat a hulladék begyűjtésre, illetve az átrakó 
állomásra vonatkozik. Ismertette a határozati javaslatot, kérdezte a képviselőket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
241/2012. (09.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el azon 
határozati javaslatot, mely szerint: 
 „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 9. § (3) bekezdése alapján a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 21. § (3) bekezdés a) pontjában 
meghatározott hatáskörét a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra 
ruházza oly módon, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás keretében a települési szilárdhulladék begyűjtésére, szállítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárást is az önkormányzat helyett folytassa le és az eljárás 
eredményeként a közszolgáltatási szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg” 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: Árvízvédelmi pályázat –fővédvonal kivitelezésére és kiviteli tervek elkészítésére 
kiírt közbeszerzési eljárás lezárása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az árvízvédelmi gát kiviteli terveinek elkészítésére, valamint a 
kivitelezésre kiírt közbeszerzésre egyetlen ajánlat érkezett be, ami 360 millió forinttal 
meghaladta a pályázat keretében erre rendelkezésre álló összeget, ezért a bíráló bizottság azt 
javasolja a testületnek, hogy nyilvánítsa eredménytelennek ezt a közbeszerzési eljárást. 
Szeretné kideríteni azt, hogy mi lehet az oka ennek a nagyon nagy mértékű ár eltérésnek.  
 
Hintenberger András: Nincsenek olyan tételek, amelyeket esetleg ki lehet hagyni és attól 
függetlenül a pályázat még támogatható? 
 
Félegyházi András: A pályázatban résztvevő műszaki csapat jelenleg is azon dolgozik, hogy 
ilyen tekintetben átdolgozza a pályázatot és ahol az megengedhető és nem változtat a műszaki 
tartalmon, ott változtatásokat fognak javasolni. Persze ez lényeges elemeket nem érinthet, 
mert akkor a pályázat már nem lesz támogatható. A részleteket érintő kérdésekre Kenéz Attila 
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műszaki előadó tud válaszolni, amennyiben a testület igényli a következő ülésen tájékoztatást 
ad, de a közbeszerzés eredménytelenné nyilvánításáról most mindenképpen dönteni 
szükséges. Mivel egyéb kérdés nem volt, ismertette a határozati javaslatot, kérdezte a 
képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
242/2012. (09.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés árvízvédelmi 
fővédvonal kivitelezésére és kiviteli tervek elkészítésére Visegrádon (FIDIC piros könyve 
szerint) a KEOP -2.1.2/2F/09-11-2011-0004 számú pályázati projekt keretében” kiírt 
közbeszerzési eljárást - a Kbt. 76. §. (1) bekezdés c) pontjára tekintettel – eredménytelenné 
nyilvánítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben kérdés, hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte 
és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Félegyházi András                  Dr. Szabó Attila 
    polgármester               helyettesítő jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    34/2012. 
Határozatok száma: 243-249/2012. (09.20.) 
 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. szeptember 20-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről  
 

 

 

 

1. 198/2012. (VI.25) számú határozat (Solarsys Kft tulajdonában lévő 741/1 hrsz.-ú 
ingatlan megvásárlásáról szóló) kiegészítése  
2. A 2012.  I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása  
3. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása  
4. A közös hulladékszállítás közbeszerzési eljárásának lezárása  
5. A parkolás rendjéről, valamint a parkoló-és rakodóhelyek megváltásáról szóló 9/2005 
(VIII.1.) számú rendelet módosítása  
6. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás jóváhagyása 
7. Döntés az „Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében 
megvalósuló építmények építési engedélyezési eljárásának elindításáról 
8. Kompok-révek pályázatról szóló döntés módosítása 
9. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án, 
18:15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila jegyző 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette az ülés napirendjét, mivel 
ehhez kapcsolódóan kiegészítés, módosító javaslat nem volt, így kérte, aki a napirendet 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 
Félegyházi András: Tájékoztatta a testületet, hogy a városközpont beruházás módosított 
támogatási szerződése, valamint a sikeres közbeszerzési eljárás lezárultával az új tervezői 
szerződés is aláírásra került. Folyamatban van a tervek készítése.  
Az árvízvédelmi beruházás kivitelezésére kiírt sikertelen közbeszerzési eljárás kapcsán ma 
egyeztetés történt a projekt menedzsmenttel és a közbeszerzési tanácsadóval. Sajnos a 
sikertelenség okára igazán nem derült fény, amint ez az eljárás lezárul, akkor ki lehet írni 
ismét a közbeszerzési eljárást, ez még belefér a kivitelezésre álló határidőbe, hozzátéve azt, 
hogy megpróbálnak megtenni mindent a résztvevők annak érdekében, hogy ne legyen szükség 
több eljárásra. 
 
1. npr: 198/2012. (VI.25) számú határozat (Solarsys Kft. tulajdonában lévő 741/1 hrsz.-ú 
ingatlan megvásárlásáról szóló) kiegészítése  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Solarsys Kft. és az önkormányzat közötti polgári peres eljárás 
megszűntetése céljából a testület a június 25-i ülésén úgy határozott, hogy a Solarsys Kft. 
tulajdonában lévő 741/1 hrsz-ú ingatlanra 12 millió forintot ajánlott fel, amennyiben a 
tulajdonos lemond az önkormányzattal szemben fennálló minden egyéb követeléséről. Ez 
alapján az egyezség, illetőleg az adás-vételi szerződés aláírásra is került. Azonban a 
földhivatali eljárás során a Földhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a szerződésben az 
ingatlan 1454 m² alapterülettel szerepel, azonban különböző területigazításnak köszönhetően  
az ingatlan területnagysága 1286 m²-re változott. Így a július 23-án megkötött adás-vételi 
szerződés módosítása vált szükségessé, tehát az előterjesztés és a  határozati javaslat is erről 
szól.   
 
Félegyházi András: Az utolsó pillanatig próbált a Solarsys Kft-nél árcsökkentést elérni, de ez 
nem sikerült. 
 
Dr. Szabó Attila: Ismertette a határozati javaslatot. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
243/2012. (IX.20.) 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a 198/2012.(06.25.) számú határozatban megfogalmazott egyezségi és vételi ajánlatának 
megfelelően a polgármester által aláírt, jegyző által ellenjegyzett, a  SOLARSYS Szolgáltató 
Rendszerház Kft. (2049 Diósd, Homokbánya köz 6.) tulajdonát képező visegrádi 741/1 hrszú, 
1286 m2, kivett művelési ágú, beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanra 
vonatkozó, 2012. július 23-án létrejött és a jegyzőkönyvhöz csatolt  közigazgatási és peres 
eljárás megszüntetésére irányuló egyezséget és  adásvételi szerződést  jóváhagyja. 
2.) az önkormányzat a Solarsys Kft által elfogadott összesen 12.000.000 forintot (közte 
2.549.000 Ft. illeték, víz- és elektromos hálózatfejlesztési költségek, valamint - az 
ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményében megállapított vételárat) két részletben fizeti meg 
pénzintézeti átutalással, azaz  
     2.1. 2012. augusztus 31-ig     2.000.000 forintot és 
     2.2. 2012. szeptember 30-ig 10.000.000 forintot.  
3) A képviselő- testület az ingatlan vételárának az összegét a 2012. évi költségvetésről 
szóló 4/2012. (III.12.) számú rendelet tartalék sora terhére biztosítja. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád 
Város Önkormányzat nevében a Solarsys Kft-vel a közigazgatási és peres eljárás 
megszüntetésére irányuló egyezség és adásvételi szerződés módosítását aláírja. 
 
Határidő: kifizetésre a fenti vállalt időpontokban  
                beszámolásra 2o12. október 15. és december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
              Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző  
 
2. npr: A 2012.  I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Mint, ahogyan a kiküldött anyagban látható az önkormányzat az I. 
félévben 457.590 e Ft bevételt és 456.625 e Ft kiadást teljesített. Felkérte Láng Anikó 
gazdasági vezetőt, hogy röviden foglalja össze az előterjesztést. 
 
Láng Anikó: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását, 
látható, hogy kirívó bevétel elmaradás illetve kiadás nincs az eredeti költségvetéshez képest. 
Ahol eltérések vannak és úgy ítélték meg, hogy nem teljesíthető az eredeti előirányzat, azt a 
következő napirend keretében tárgyalandó költségvetés módosításban kiemelték. A kiadások 
közel az előirányzatok felénél teljesültek, a bevételekben sincs számottevő elmaradás, ugyan 
vannak vevő kintlévőségek, de azok kezelhető nagyságúak. A felhalmozási jellegű 
bevételeknél nincs időarányos teljesítés, mivel a városközpont és az óvoda beruházás nem 
valósult meg az első félévben.  
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Mikesy Tamás: Átnézve az anyagot, úgy látja, hogy a pénzügyi helyzet egy kicsit javuló 
tendenciát mutat, nyilván való, hogy továbbra is kell takarékoskodni, de a helyzet 
rendezettebb. 
 
Láng Anikó: A jegyző úr által, az adó hátralékosokkal kötött megállapodásoknak 
köszönhetően az adókintlévőségek is csökkennek. 
 
Bálint Zsolt: Anno a költségvetés tervezésekor az adók túl lettek tervezve,  tehát azzal azért 
számolni kell, hogy annyi nem fog bejönni, mint amennyi tervezve lett.  
 
Láng Anikó: A helyi adó előírások nagyjából egyezőek a betervezett számokkal, tehát arra 
kell figyelni, hogy ezek az adók be is folyanak. 
 
Bálint Zsolt: Az, hogy nincs olyan nagy mértékű elmaradás, annak köszönhető, hogy jegyző 
úr a tavalyi 60 milliós kintlévőségből 30 milliót már lefaragott és ez megnövelte az idei évet. 
 
Félegyházi András: Tehát megállapítható, hogy az első félévben a bevétel-kiadás 
egyensúlyát sikerült tartani, kérdés az, hogy ez a második félévben hogyan alakul majd. Mivel 
a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
244/2012. (IX.20.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Visegrád Város 2012. évi I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
3. npr: A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó gazdasági vezetőt, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztést. 
 
Láng Anikó: Az I. félévi beszámoló adataiból látható, hogyan alakultak az előirányzatok, 
illetve voltak olyan változások, amelyekkel nem lehetett számolni a 2012. évi költségvetés 
tervezése során, tehát ezeknek megfelelően szükséges átalakítani a 2012. évi költségvetést. A 
módosítás az alábbiakat érinti:  

- a 2012. évi költségvetés nem számolt a közcélú foglalkoztatással 
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- az időközi választás tervezett kiadása 1 millió forint volt, itt megtakarítás keletkezett, 
mivel a tényleges kiadás 486 e Ft lett, a maradvány átcsoportosítható a szintén előre 
nem tervezett önkormányzati lakás kéményfelújítására 

-  szintén módosítást igényelt a zeneiskola igazgató személyi juttatása 
- a városi konyha élelmiszer kiadásaira nem nyújt fedezetet az eredetileg betervezett 

előirányzat, mivel növekedett az étkezők száma és az élelmiszerek ára is jelentős 
mértékben nőtt. Itt a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján 2 havi működéshez lett 
betervezve előirányzat és az intézményvezetővel együtt meg kell keresni a megoldást 
a költségcsökkentésre, ami esetlegesen lehetővé teszi, hogy ne legyen szükség további 
előirányzat emelésre. 

 
Félegyházi András: Abban az esetben, ha nem lesz elég a 2 havi előirányzat, akkor a három 
negyedéves beszámolónál van lehetőség az emelésre? 
 
Láng Anikó: Természetesen van. További módosítások: 

- a Solarsys Kft-vel megkötött egyezség kapcsán a 12 millió forint szintén nem volt 
tervezhető még az év elején 

- az Aditus Zrt. által az árvízvédelmi pályázat előkészítésére benyújtott számlájára 
érvényes szerződés volt, tehát a 6.350 eFt-ot ki kell fizetni és ez nem számolható el a 
pályázatban. A céggel történt tárgyaláson az a megegyezés született, hogy ebben az 
évben az 1.350 eFt áfa és azon felül még 2 millió forint kerül kifizetésre, a tartalék 
terhére, mivel ez sem volt tervezett kiadás. A többit a jövő évi költségvetésbe kell 
betervezni. 

- nem tervezett bevétel volt a 1219/12 hrsz-ú ingatlan eladásából származó 5.034 eFt. 
 
Bártfai István: Az Aditus szerződés érvényes, de ténylegesen is teljesítve lett? 
 
Félegyházi András: Igen, azzal, hogy a pályázat nyert a második fordulóban, azzal ez a 
munka teljesítve lett.  
Melyek azok a kintlévőségek, amelyek behajtására további intézkedéseket kell hozni? 
 
Dr. Szabó Attila: Alapvetően adó és vízdíj hátralék.  
 
Bálint Zsolt: A vízdíj háromnegyed évre 12 millió, egész évre 16 millió lenne. Tavaly 
októbertől nem fizetett vízdíjat az Ásványvíz Kft. 
 
Mikesy Tamás: Kéri, hogy az Ásványvízzel addig ne kössön az önkormányzat új szerződést, 
amíg azt testület nem tárgyalja meg, mert tavaly is az volt a probléma, hogy olyan szerződés 
lett velük kötve, amit a testület nem látott. Egyszer el kellene jutni a z Ásványvíz Kft-vel is 
oda, hogy rendezze a tartozását és nullára álljon.  
 
Dr. Szabó Attila: Ketté kell választani azt, hogy az Ásványvíz Kft-nek van adó és vízdíj 
tartozása. Az adó tatozás a jegyző hatásköre. A vízdíj viszont a képviselő-testület hatásköre. 
Véleménye szerint meg kell találni azt a kompromisszumos megoldást, ami jó mindkét félnek, 
de tudomásul kell venni azt is, hogy általánosságban elmondható a nagyobb vállalkozásokról, 
hogy az adott évben esedékes befizetéseiken túlmenően nem képesek olyan bevételt 
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produkálni, amiből az elmúlt években felhalmozott tartozásaikat törleszteni tudnák és fennáll 
az a lehetőség is, hogy egy idő után a székhelyüket más településre teszik át. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint egy idő után eljön az a pont, amikor már az 
önkormányzat is kénytelen azt a lépést megtenni, hogy felszámolási eljárást kezdeményez az 
adott cég ellen, mert így legalább hozzájut az önkormányzat ahhoz az összeghez, amivel 
tartozik, minthogy egyébként soha nem fizetné be a tartozását és ezzel az önkormányzatnak 
sokkal nagyobb likviditási problémát okoz, mert a bevétel ugyan tervezett, de nem folyik be.  
 
Dr. Szabó Attila: A helyi adó tartozások tekintetében az eddigi tárgyalások során a nagyobb 
cégekkel sikerült olyan megállapodást kötni, ami év végére nullára hozzák ki a tartozásaikat. 
 
Bálint Zsolt: Sajnos egyébként lassan a kisebb adózókkal is probléma lesz, tehát arról is el 
kell majd gondolkodni, hogy velük mi legyen.  
 
Dr. Szabó Attila: A kisebb adótartozóknak a felszólítások kimentek, ezt követően, ha 
gépjármú adó tartozásról van szó és egy évnél régebbi a tartozás, akkor kivonásra kerül a 
forgalomból a gépjármű. A kisebb adóhátralékosok esetében keretszerződés van egy 
végrehajtóval ahová átadásra kerül az ügy és ő behajtja ezeket a tartozásokat.  
 
Láng Anikó: Ismertette a könyvvizsgáló véleményét a rendelet módosításra vonatkozóan, 
valamint az Áprily Lajos Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások 
előirányzata kapcsán az előterjesztés 4. pontjának módosítását, az elhangzott képviselői 
vélemények, hozzászólások alapján. A módosított költségvetés fő számai: 1.235.602 eFt 
bevétel és 1.225.705 eFt kiadás és 9.897 eFt tartalék. 
 
Dr. Szabó Attila: Felhívta a figyelmet, hogy a módosításról külön szavazás szükséges. 
 
Félegyházi András: Mivel a költségvetés módosításával kapcsolatban több kérdés, 
hozzászólás, nem hangzott el, először a módosító javaslatot tette fel szavazásra.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
245/2012. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés 
kapcsán benyújtott módosító javaslatot elfogadja, azaz a költségvetés bevételi főszáma: 
1.235.602 eFt-ra, kiadási főösszege: 1.225.705 eFt-ra módosul az előterjesztett rendelet 
tervezetben.  
 
Határidő: ---- 
Felelős: ------ 
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Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a 2012. évi költségvetési rendelet 
módosítását elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül Az önkormányzat és intézményei 2012. évi 
költségvetésének módosításáról  szóló 14/2012. (IX.20.) számú rendeletet elfogadta.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2012. (IX.21.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének módosításáról 

 
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
4.  npr: A közös hulladékszállítás közbeszerzési eljárásának lezárása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Három érvényes pályázat érkezett be, melyek közül a közbeszerzést 
lebonyolító ügyvédnő szerint az AVE Tatabánya ajánlata az első Visegrád esetében. Tehát 
arról lehet most döntést hozni, hogy ezt elfogadja-e a testület, ha nem, akkor eredménytelen 
az eljárás. Az egész eljárás sikerességéhez hozzájárult Hintenberger András és Schüszterl 
Károly képviselő urak segítsége, melyért ezúton is köszönetét fejezte ki. Amennyiben 
szerződést köt velük az önkormányzat, akkor a működés október 15-től kezdődik, ami az idei 
költségvetést már nem érinti, mert negyedéves elszámolás van és így ez már a jövő évben fog 
jelentkezni. 23.200 Ft/tonna áron szállítják el a kommunális hulladékot, ami némi emelkedést 
mutat a jelenlegihez képest, a lomtalanítás viszont olcsóbb, de nyilván nem ez a nagyobb 
tétel. A szelektív hulladékelszállításra is kedvező ajánlatokat tettek, habár erre még az 
önkormányzat nem kért ajánlatot, de ha lejár a régi, akkor lehet velük tárgyalásokat 
kezdeményezni erre vonatkozóan is. 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy nincs arra ok, hogy ezt a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsák. Valóban van egy díjnövekmény, de hozzá kell tenni azt is, hogy idén július 1-től 
a kommunális adó is emelkedett. Nagyon fontos lenne, hogy a hivatal kérje be az összes 
vállalkozótól a hulladékszállításra vonatkozó szerződést, hogy januártól tisztán lehessen látni, 
hogy azoknak a vállalkozásoknak, akiknek szüksége lenne szemétszállításra, azoknak valóban 
legyen is szerződése.  
 
Schüszterl Károly: Véleménye szerint az adó emelés helyett inkább jobban oda kell figyelni 
a szolgáltató és az önkormányzat közötti elszámolásra, mert a korábbi cég esetében sok volt a 
fölösleges kiadás. 
 
Félegyházi András: Az alapvető, hogy a hulladékgyűjtő edényzetre az fog kapni matricát, 
illetve az kap zsákot, aki befizette a kommunális adót.  
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott el, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
246/2012. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hulladékszállítás – Leányfalu, 
Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu településeken” tárgyú közösségi, nyílt 
közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  
 
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese az AVE Tatabánya 
Hulladékszállítási és Környezetvédelmi Zrt. (2800 Tatabánya, Erdész u. E.)  
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: A parkolás rendjéről, valamint a parkoló-és rakodóhelyek megváltásáról szóló 
9/2005 (VIII.1.) számú rendelet módosítása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A parkolási rendelet módosítása azért vált szükségessé, hogy a 
városközpont kialakításához az építési engedélyezési eljárásban a parkolóhelyek száma 
megfelelő legyen. A rendelet kikerült a honlapra és a hirdetőre észrevételezés céljából, de arra 
semminemű jelzés nem érkezett. A rendelet elfogadása minősített többséggel történik. 
 
Félegyházi András: Ezek lényegi változást nem jelentenek, az engedélyezési eljárás során ez 
megkönnyíti a hatósági munkát. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve 
módosító javaslat nem volt, kérdezte a lépviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a parkolás rendjéről, valamint a parkoló- és rakodóhelyek 
megváltásáról szóló 9/2005. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet 
elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2012. (IX.21.) önkormányzati rendelete 
a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról szóló 9/2005. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
6. npr: A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi 
pontot a képviselő-testülettel. 
 
Dr. Szabó Attila: A Képviselő-testület a január 26-i ülésén döntött arról, hogy a 
jogszabályoknak való megfelelés érdekében együttműködési megállapodást köt a Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal a feladtok közös végrehajtására, egymás munkájának 
segítésére. A megállapodás szövege elkészült, mely aláírásra is került, de idő közben a 
Kormányhivatal jelezte, hogy mivel azóta új testület alakult, ezért formai szempontból 
szükséges megerősíteni a korábbi döntést.  
 
Mikesy Tamás: Tehát az akkori döntés értelmében most szeptemberben lett aláírva a 
megállapodás, mert ennek a szövegét nem készítette el az akkori jegyző és így értelemszerűen 
nem is lett aláírva. Egyébként a megállapodással teljes egészében egyetért, az vállalható. 
 
Félegyházi András: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ismertette a határozati javaslatot, 
kérdezte a képviselőket, aki azzal egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
247/2012. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 17/2012. (01.26.) számú 
határozatát megerősítve jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodást. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 
 7. npr: Döntés az „Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt 
keretében megvalósuló építmények építési engedélyezési eljárásának elindításáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A városközpont beruházás újratervezése ott tart, hogy be lehet nyújtani 
az építési engedélyezési kérelmet. Az ehhez kapcsolódó látvány vázlatterv modell 
megismerhető. A tervdokumentációk még nincsenek teljes egészében készen, de nyilván 
valóan ez egyelőre még nem akadálya az eljárás megindításának, amint a tervdokumentáció 
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teljes egészében rendelkezésre áll, arról a testületnek még egy döntést kell majd hoznia. Mivel 
a témával kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ismertette a határozati javaslatot és 
kérdezte a képviselőket, aki azzal egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
248/2012. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az A+Építész Stúdió 

Kft. által elkészített „Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében 
megvalósuló építmények (Visegrád Új Városközpont) előkészítő tervének (vázlat, látványterv, 
modell) tartalmával, az abban megjelenő építészeti koncepcióval egyetért, azt jóváhagyja. 
2) A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy „Ezeréves Visegrád Városközponti 
fejlesztése” tárgyú projekt keretében megvalósuló építmények (Visegrád Új Városközpont) 
építési engedélyezési eljárását elindítja. 
3)  A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád 
Város Önkormányzat nevében az építési engedélyezési eljárást indítsa el és az elindításához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
8. npr: Kompok-révek pályázatról szóló döntés módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

Félegyházi András polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi 
pontot a képviselő-testülettel. 
 
Dr. Szabó Attila: A Kompok révek pályázatról szóló határozat módosítását az indokolja, 
hogy a Magyar Államkincstár a beadott pályázat alapján hiánypótlásra szólította föl az 
önkormányzatot és a testületi határozat 3. pontjának módosítása szükséges, mivel ott bruttó 
összegek szerepelnek, viszont a pályázati adatlapon nettó összegben kellett megadni az 
összegeket. 
 
Félegyházi András: Tehát valójában ez egy technikai jellegű döntés, és mivel ezzel 
kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 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  
249/2012. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 206/2012. (07.04.) Ökt. 
határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
   

3. Az úszó és parti létesítmények felújításának és új eszköz beszerzésének költsége 
összesen nettó 26.459.319- Ft, az igényelt támogatás nettó18.521.523-Ft. (a költség 70 
%-a), melyhez a szükséges saját forrást 7.937.796-Ft-ot (a költség 30%-a) az 
önkormányzatnak az Atlantisz-Visegrád Club Kft, mint a révátkelés üzemeltetője 
biztosítja.  

 
Fenti határozat egyéb vonatkozásait változatlan formában fenntartja. 
 

Határidő: a hiánypótlás benyújtására 2012. szeptember 21. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr.: Egyebek 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy tájékoztassa a 
Képviselő-testületet az Aditus Kft. számlatartozás ügy körülményeivel kapcsolatosan 
lefolytatott vizsgálatáról. 
 
Dr. Szabó Attila: A Képviselő-testület általi felkérés kapcsán kivizsgálta az Aditus Kft. 
szerződéskötésével kapcsolatos körülményeket a korábbi polgármester, illetve a jegyző 
asszony meghallgatásán keresztül. A meghallgatásra sor került, Abonyi Géza kérésére írásban 
feltett kérdésekre írásban válaszolt is, jegyző asszony személyesen megjelent.  Gyakorlatilag 
az állapítható meg egyértelműen, hogy Abonyi Géza korábbi polgármester Visegrád Város 
Önkormányzat nevében testületi felhatalmazás nélkül, illetve a 2011. évi költségvetésben 
előirányzat nélkül és a jegyző ellenjegyzése nélkül kötötte meg 2011. március 24-én a 
megbízási szerződést. A Képviselő-testület csak 2011. április 28-án szavazta meg az 5 millió 
Ft+Áfa összegű kötelezettségvállalást. A korábbi polgármester úr ezen intézkedésével az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. Kormány rendelet 72. §. (8) valamint a 74. 
§. (1) bekezdését sértette meg, mely arról rendelkezik, hogy az önkormányzat nevében csak a 
költségvetési előirányzat terhére vállalhat a polgármester kötelezettséget, illetőleg a 
kötelezettségvállalás kizárólag jegyzői ellenjegyzés után írásban történhet. Ez a 
kötelezettségvállalás a 2011. évi és 2012. évi költségvetésekbe nem lett betervezve, 
elmondásuk szerint gondatlanságból, feledékenységből. Ezzel Abonyi Géza korábbi 
polgármester, mint a költségvetés képviselő-testület elé terjesztéséért felelős személy a 2011. 
évben megsértette „az államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII törvény 69. § (1) bekezdés 
a) pontját, mely azt mondja ki, hogy a költségvetésnek tartalmaznia kell a tárgyévi összes 
költségvetési bevételeket és kiadásokat, beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási 
célú kiadások kiemelt előirányzatait. Illetőleg 2012. évben pedig az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV törvény 23. § (2) bekezdés a) pontját sértette meg, mely tartalmazza, hogy a 
költségvetésnek tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és 
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költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 
Eöryné Dr. Mezei Orsolya jegyző asszony azzal, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet 
módosításából kimaradt az Aditus Tanácsadó Zrt-vel kötött szerződés illetve a 100/2011. 
(IV.28.) Ökt. határozat alapján az 5.000.000 Ft+áfa összegű kötelezettségvállalás „az 
államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII törvény 71.§ (1) bekezdését sértette meg.  
Ugyanis a jegyző készíti el a költségvetés rendeletet tervezetét, amit a polgármester nyújt be a 
képviselő-testületnek. Véleménye szerint a jegyző asszonyt nem terheli felelősség a 
tekintetben, hogy a 2012. évi költségvetésből kimaradt ez a kötelezettség vállalás, mert már 
akkor gyesen volt, a felelősség ez esetben Tóth János helyettesítő jegyző urat terheli. 
Gyakorlatilag Abonyi Géza korábbi polgármester fent említett cselekménye az 
önkormányzatnak anyagi kárt nem okozott, viszont a fegyelmi vétség gyanúja volt 
megállapítható.  Azonban, mivel Abonyi Géza polgármesteri tisztsége 2012. május 6-i időközi 
választással megszűnt és  a „polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és a helyi 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról” szóló 1994. évi LXIV törvény 6.§ (2) bekezdése a 
polgármesterrel szemben kiszabható fegyelmi büntetésekről rendelkezik, tehát Abonyi 
Gézával szemben, mivel már nem polgármester fegyelmi eljárás nem indítható.  
Eöryné Dr. Mezei Orsolya jegyző asszony által megállapítást nyert szabálytalanság súlya 
véleménye szerint fegyelmi eljárás alapját nem képezi. Ilyen esetekben elegendő, ha a 
munkáltató írásban felhívja a jegyző figyelmét a jogszabályi rendelkezések nagyobb 
odafigyeléssel történő betartására. Tóth János helyettesítő jegyzővel szemben pedig mivel 
nem áll már foglalkoztatási jogviszonyban Visegrád Város Önkormányzatával, ezért vele 
szemben szintén nem indítható fegyelmi eljárás.  
 
Mikesy Tamás: Abonyi Géza és Tóth János vonatkozásában hasonlóan vélekedik. Úgy 
gondolja, hogy 2011. áprilisa, amikor a testület elfogadta végül is ezt a kötelezettségvállalást 
és 2011. augusztusa között bőven lett volna arra idő, hogy módosítsa a költségvetést az 
önkormányzat, ez pedig a jegyző feladata lett volna. Tehát úgy gondolja, hogy erre jegyző 
asszonynak kellett volna figyelmet fordítania. 
 
Dr. Szabó Attila: Ő azt elismerte, hogy a költségvetés módosításakor figyelmetlenségből 
kimaradt a tétel betervezése, de véleménye szerint ez nem képezi fegyelmi eljárás 
lefolytatását, elegendő a figyelmét felhívni a nagyobb gondosságra.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az elején ezt vélelmezte, hogy ebben az ügyben eddig lehet 
eljutni. Az áprilisi ülés szó szerintit jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a jegyző, mint a 
törvényesség őre nem emelt kifogást a testület egésze előtt az ellen, hogy az ő ellenjegyzése 
nélkül mehetett ki egy ilyen irat az önkormányzattól, véleménye szerint ez nagyobb hibának 
róható föl, mint maga a tény beállta. A tényen nem változtat mindez. Az is igaz, hogy a 
szerződés úgy fogalmaz, hogy a nagyobb összeget akkor kell kifizetni, ha a pályázat sikeres 
és abban az esetben, ha a pályázat sikerességéről szóló értesítő később érkezett meg, akkor 
valóban nem lehetett egy feltételezett kötelezettséget betervezni, tehát ebben a tekintetben 
valóban nem terheli felelősség jegyző asszonyt. Tóth János esetében pedig valóban nem lehet 
fegyelmi felelőségre vonásról beszélni, tekintve, hogy megbízási szerződéssel volt a 
hivatalnál, tehát nem tekinthető foglalkoztatási jogviszonynak sem az itt eltöltött ideje. Tehát 
megállapítható, hogy az önkormányzat egy értelmezhetetlen helyzetet teremtett magának az 
előző időszakban.  
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Félegyházi András: Az ő olvasatában ez a vizsgálat arról szólt, hogy történt-e itt olyan akár 
elvi jelentőségű mulasztás, ami miatt a mostani önkormányzatnak olyan költekezettsége 
lenne, ami eljárás indítását vagy további intézkedést kíván. Nem az volt a cél, hogy ilyen 
legyen, most megállapítható, hogy nincs ilyen kötelezettség, tehát az ügy lezárható.  
 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy a zöld hulladék összekészítésére és kirakására vonatkozó 
információ nem egészen pontosan lett megfogalmazva, mert többen jelezték, hogy nem 
értelmezhető.  
 
Félegyházi András: Köszöni az észrevételt, finomítani fognak rajta. 
 
Bálint Zsolt: Információt kér arról, hogy az idei költségvetésbe betervezett köztisztviselői 
1.200 eFt-os szociális keretből elköltött 500 eFt mire ment el és mikor? 
 
Dr. Szabó Attila: A következő ülésre írásban tájékoztatást ad erről.  
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több hozzászólás, illetve kérdés nem volt a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András          Dr. Szabó Attila 
    polgármester                  helyettesítő jegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. szeptember 27-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről  
 

 

 

1. A Fellegvár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
 
2. A Fellegvár Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat eredménytelenné 
nyilvánítása 
 
3. A Fellegvár Óvoda Óvodavezetői álláshely helyettesítéssel történő ellátásáról szóló 
döntés 
 
4. Az alapfokú művészetoktatás intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 
11/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosítása  
 
5. Szándéknyilatkozat az Áprily Lajos Általános iskola fenntartásáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én, 
07:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
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Bálint Zsolt 
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Dr. Szabó Attila jegyző 
 
 
 
Távol maradt képviselő: 

Hintenberger András 
 
Meghívott: 
 
     Dobó Istvánné óvodavezető 
 
 
 



3 

 

Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, Hintenberger András képviselő úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen 
lenni. A mai ülésnek öt napirendi pontja van és mivel ezzel kapcsolatban módosító javaslat 
nem érkezett, kérdezte a képviselőket, aki az ülés napirendjét elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képviselő nem volt jelen) az ülés 
napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: A Fellegvár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester urat, hogy, mint a 
napirend előterjesztője, ismertesse azt.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: A módosításra azért van szükség, hogy egyértelművé tegye az 
óvodavezető helyettesítésének rendjét. Röviden ismertette a szövegszerű módosítást. A 
módosítással kapcsolatosan előzetes egyeztetés történt óvodavezető asszonnyal. 
 
Dr. Szabó Attila: A nevelőtestület megtárgyalta a módosítást? 
 
Dobó Istvánné: Igen, melyről jegyzőkönyv is készült. 
 
Félegyházi András: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül (Hintenberger András képviselő nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
250/2012. (09.27.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Fellegvár 
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata II fejezet 6. pontját „a vezető helyettesítésének 
rendjét” az alábbiak szerint módosítja: 

a) Az óvodavezető akadályoztatása esetén helyettesítését, teljes felelősséggel az óvodavezető 
által írásban kijelölt óvodapedagógus látja el. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, 
amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak. 
b) Az óvodavezető tartós 30 napot meghaladó időtartamú távollétében, illetve betöltetlen 
álláshely esetén a helyettesítés ellátása fenntartói intézkedés alapján történik. Az 
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óvodavezető távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másképp 
intézkedik.  
c) Reggel 6 órától 8 óráig, illetve l6 órától l7 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének 
ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző 
óvodapedagógusok, illetve gondoskodnak – ha az intézkedés tárgya megkívánja - az 
óvodavezető értesítéséről. Az intézkedés jogköre az intézmény működésével, a gyermekek 
biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a fenntartásában működő Fellegvár Óvoda Szervezeti 
és Működési Szabályzatának az 1. pontban megfogalmazott módosításával együtt a 
mellékletben szereplő egységes szerkezettel együtt jóváhagyja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: A Fellegvár Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat eredménytelenné 
nyilvánítása 
Előterjesztő: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester urat, hogy, mint a 
napirend előterjesztője, ismertesse azt.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: A lejáró óvodavezetői megbízás okán a képviselő-testület 
pályázatot írt ki a jogszabályoknak megfelelőn, a pályázat beadási határideje szeptember 20. 
volt, pályázat nem érkezett be, ezért javasolja a testületnek a pályázat eredménytelenné 
nyilvánítását. Ismertette a határozati javaslatot.  
 
Félegyházi András: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül (Hintenberger András képviselő nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
251/2012. (09.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Fellegvár Óvoda 
óvodavezetői álláshely betöltésére kiírt pályázatot beérkezett pályázat hiányában 
eredménytelennek nyilvánítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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3. npr: A Fellegvár Óvoda Óvodavezetői álláshely helyettesítéssel történő ellátásáról 
szóló döntés 
Előterjesztő: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester urat, hogy, mint a 
napirend előterjesztője, ismertesse azt.  
 
Dr. Kucsera Tamás: A harmadik napirendi pont tartalmilag épül az előző kettőre. A jelenlegi 
napirendi pontban javaslatot tesz arra, hogy a jogszabályi környezetnek megfelelően és az 
érintettel előzetesen egyeztetettel az óvodavezető feladatokat 2012. október 1-től 2013. július 
31-ig Dobó Istvánné lássa el, aki az óvoda megbízott vezetője lesz, amennyiben a képviselő-
testület elfogadja az előterjesztést. A tavasz folyamán ütemezetten kell kiírni egy újabb 
pályázatot a vezetői állásra, hiszen augusztus 1-vel ez ismét aktuális lesz. Ismertette a 
határozati javaslatot. 
 
Félegyházi András: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül (Hintenberger András képviselő nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
252/2012. (09.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a visegrádi Fellegvár Óvoda óvodavezetői 
beosztás helyettesítéssel történő ellátásával, átmenetileg – a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 
5. § (16) bekezdése illetve az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának óvodavezető 
helyettesítésére vonatkozó rendelkezése alapján - 2012. október 1-től 2013. július 31-ig, 
változatlan illetmény mellett Dobó Istvánné leköszönő vezetőt bízza meg. 
A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert a szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételére.  

 
Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
4. npr: Az alapfokú művészetoktatás intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 
11/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
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Dr. Szabó Attila: Az új köznevelési törvény végrehajtásáról szóló kormány rendelet szerint 
szeptember 5-ig felül kellett vizsgálni a díjfizetéssel kapcsolatos fenntartói és intézményi 
dokumentációkat. Ez a hivatal részéről megtörtént és ennek következtében a művészetoktatási 
díjakra vonatkozó önkormányzati rendelet egy ponton való módosítása vált szükségessé, mely 
leginkább jogalkotási szempontból vált szükségessé. Egyebekben a rendelet változatlan 
formában érvényes marad, elfogadásához minősített többség szükséges, a társadalmi 
véleményeztetés megtörtént, lakossági észrevétel nem érkezett. 
 
Félegyházi András: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítást elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képviselő nem volt jelen) a 
16/2012. (IX.28.) az alapfokú művészetoktatás intézményi térítési díjainak megállapításáról 
szóló 11/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 
az alapfokú művészetoktatás intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 11/2003. 

(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
5. npr: Szándéknyilatkozat az Áprily Lajos Általános iskola fenntartásáról 
Előterjesztő: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester urat, hogy, mint a 
napirend előterjesztője, ismertesse azt.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az új köznevelésről szóló törvény többek között arról 
rendelkezik, hogy a 3000 fő alatti települések esetén az iskola fenntartás és működtetés alap 
esetben állami feladat lesz. A 3000 fő fölötti települések esetén az önkormányzatoknak alap 
esetben a működtetést vállalniuk kell, csak akkor nem, ha bizonyítottan nem tudják anyagilag 
biztosítani. 3000 fő alatt sem működtető, sem fenntartói feladatokat nem kell vállalniuk a 
településeknek alap esetben, de nyilatkozhatnak úgy, hogy a működtetésben szerepet 
vállalnak. Ez a fajta működtetés azt jelentené, hogy az állam által meghatározottak szerint az 
infrastrukturális működtetésben részt vállal az önkormányzat, ami egyébként semmilyen 
jogosítványt nem biztosít. Az előterjesztésnek azt javasolja, hogy a törvényi alapesetet fogadja 
el az önkormányzat, azért, mert az önkormányzatok normatív finanszírozása várhatóan a 
feladatokhoz történő igazítás miatt a 3000 fő alatti települések nem tudnak majd érdemben 
szerepet vállalni a működtetésben. A végleges döntést október 30-ig kell majd meghoznia az 
önkormányzatoknak, most egy szándéknyilatkozatot kell elfogadni.  
 
Bálint Zsolt: Olyan lehetősége van az önkormányzatoknak, hogy a béreket továbbra is ő 
fizeti? 
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Félegyházi András: A fenntartást és a működtetést el kell választani egymástól. A fenntartás 
például a pedagógusok bérét jelenti illetve a szakmai eszközöket, ez nem marad itt. A 
működtetés maradhatna itt esetleg, ami az épület karbantartását jelenti. A tulajdonjog nem 
száll át a működtetőre, tehát az az önkormányzatnál marad. Persze sok kérdés vár még 
tisztázásra, mint például a tornacsarnok, vagy az iskolabusz. Sajnos a központi költségvetési 
forrásokról pedig még biztosat nem tud senki.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint, ha a visegrádi önkormányzatnak meg van 
az a képessége, hogy érdemben támogassa az iskolát, akkor a saját meglátásait is jobban tudja 
majd érvényesíteni a működtetővel, tehát jobbak lesznek a tárgyalási pozíciók. 
 
Bártfai István: Nem állhat fenn az a lehetőség, hogy az önkormányzatoktól beérkezett 
szándéknyilatkozatok tükrében mégis változtatnak majd a jogszabályon az elkövetkezendő 
egy hónapban abban az esetben, ha az önkormányzatok mégsem nyilatkoznak a működtetés 
lemondásáról. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Úgy gondolja, hogy 2013. január 1-vel ezen elvek mentén fog 
beállni a dolog, nem valószínű, hogy változtatni fognak rajta emiatt. Az önkormányzati szféra 
ezt a döntést tudomásul vette, hiszen az elmúlt években az volt a tendencia, hogy a feladatok 
nőttek a központi finanszírozás viszont egyre kevesebb volt. Attól, hogy az önkormányzatok 
esetleg felvállalják a működtetést, attól még a rendszer nem fog megváltozni, tehát a jövőben 
állami iskola fenntartás és működtetés lesz Magyarországon, ebben a nagyobb 
önkormányzatoknak szerepet kell vállalniuk, a kisebbek pedig nem feltétlenül. Alapvetően 
véleménye szerint abból kell kiindulni, hogy felelőtlenség valamiről úgy dönteni, hogy pluszt 
vállal az önkormányzat, holott azt sem lehet tudni, hogy amit kötelezően el kell látni, azt 
milyen finanszírozási körülmények között kell majd megtennie a jövőben.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
hangzott el, ismertette a határozati javaslatot, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül (Hintenberger András képviselő nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
253/2012. (09.27.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy az Áprily Lajos 

Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (2025 

Visegrád, Rév u. 2.) 2013. január 1. követő működtetését a Magyar Államtól nem képes 

átvállalni, azaz működtetés iránt szándéknyilatkozatot az állami intézményfenntartó 

központnak  nem nyújt be. 
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2.) A Képviselő-testület egyúttal fenntartja jogát arra, hogy a birtokába kerülő esetleges új 

információk alapján a 2012. október 30-i döntésig az 1. pontban szereplő nyilatkozatát 

megváltoztatja. 

 

Felelős: Félegyházi András polgármester 

Határidő: azonnal 
 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Félegyházi András                    Dr. Szabó Attila 
     polgármester                   helyettesítő jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    37/2012. 
Határozatok száma: 255-269/2012. (10.08.) 
 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. október 8-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről  

 

 

1. Dr. Kiss György és Bognár Ferenc meghallgatása mindkét fél kezdeményezésére a 
lepencei strand értékesítés ügye kapcsán 
2. Az Áprily Lajos Általános Iskola AMI és EPESZ beszámolója a 2011/2012-es tanévről 
3. Az Áprily Lajos Általános Iskola AMI és EPESZ szolfézs csoport létszám túllépés 
engedélyezése 
4. Az Áprily Lajos Általános Iskola AMI és EPESZ alapító okirat módosítása 
5. Városközpont projekt kapcsán előlegigénylés  
6. VVF Kft. megbízása műszaki ellenőr, könyvvizsgáló és kommunikációs feladatok 
ellátására vonatkozó versenyeztetés lebonyolítására, projektmenedzser szerződés 
áttekintése, a korábban vállalt 6,5 millió forintos megbízási szerződés lezárása 
(határozat visszavonása) 
7. Városközpont engedélyezési tervdokumentáció jóváhagyása 
8. Aljegyzői pályázat kiírása 
9. Adósságmegújító hitel szerződés megkötésére polgármesteri felhatalmazás 
10. Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
11. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Széchenyi u. 35. szám alatti ingatlan 
villamos energia ellátás kiépítéséhez 
12. A „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című pályázat 
dokumentációjának benyújtásához szükséges döntés meghozatala 
13. Járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyása 
14. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 8-án, 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila jegyző 
 
 
 
 
Meghívottak:  
 
     Dr. Kiss György jogtanácsos 
     Bognár Ferenc 
     Bozóki Mariann Áprily Lajos Ált. Isk. igazgatója 
     Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezetője 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel van jelen, (7 főből) határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette az ülés napirendjét, 
mivel ahhoz kapcsolódóan módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 
napirendet elfogadja,kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István és Hintenberger András képviselők nem 
voltak jelen)  az ülés napirendjét elfogadta. 
 

Napirend előtti tájékoztató 
 
Félegyházi András: Tájékoztatta a testületet, hogy megbeszélést folytatott Halmschlager 
Antallal a CBA átépítésének vagy esetlegesen új helyen történő újraépítésében, aki szándékát 
fejezte ki a beruházásban való részvételre.  
A strand jövőjével kapcsolatban felvette már korábban a kapcsolatot a CIB Bank 
képviselőivel, egy helyszíni bejárás történt, ahol elmondták, hogy eladó az ingatlan, 
egyébként pedig befektetőként nem kívánnak részt venni.  
A múlt héten lakossági fórum volt a városközpont beruházással kapcsolatban. 
Küszöbön áll a hulladékszállításra vonatkozó szerződés aláírása az AVE Tatabánya céggel.  
Tisztázó egyeztetést történt a TDM finanszírozásával kapcsolatosan a jövőt tekintve, adatokat 
kért be tőlük, hogy a jövő évi költségvetés tervezése kapcsán is tisztán lehessen látni.  
A testület egy korábbi döntésének megfelelően felvette a kapcsolatot Sajtos Sándorral a DÖT 
elnökével a közös Tűzoltóőrs Társulás létrehozásával, finanszírozásával kapcsolatban, illetve 
a kockázatelemzési tervvel kapcsolatosan. Megkapott minden olyan anyagot, amelyek eddig 
nem voltak fellelhetőek a hivatalban.  
Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz az 
idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésére, a turizmussal kapcsolatos kiadásokra, illetve 
megfogalmaztak kulturális örökségvédelmi célokat is. 
 

1. npr: Dr. Kiss György és Bognár Ferenc meghallgatása mindkét fél 
kezdeményezésére a lepencei strand értékesítés ügye kapcsán 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívottak: Bognár Ferenc és Dr. Kiss György 

 
Félegyházi András: Bognár Ferenc és Dr. Kiss György mindketten kérték a meghallgatás 
lehetőségét, ennek a mai ülésen tud eleget tenni a testület. Előzetesen az érintettekkel 
egyeztetve  15-15 perces időkeret áll rendelkezésükre, hogy kifejtsék álláspontjukat. 
 
Bognár Ferenc: Köszöni a lehetőséget. Az augusztusi Visegrádi Hírekben van egy rajzos ábra 
stranddal kapcsolatosan, amelyből mindenki tájékozódhat. Azokért az időpontokért és 
adatokért felelősséget kell, hogy vállaljon, most bíróságon is, mert Dr. Kiss György ügyvéd úr 
és közte folyik egy becsületsértési ügy. A mai meghallgatásának az adta az apropóját, hogy 
újra per alatt van a vízjog, az önkormányzat perli vissza vízjogot a Castrum Kft-től és ebben 
az ügyben Dr. Kiss György képviseli az önkormányzatot. Ezt ő aggályosnak találja, és nem 
tartja jónak, mert 2000-ben a hasonló kérdéskörben nagyon súlyos hibákat vétett a jogi iroda, 
a szerződés és utólag a szerződés felbontása kapcsán is. Úgy gondolja, hogy az akkori strand 
ügy kapcsán egyszerűen átverték az akkori képviselő testületet. Ez azért történt, mert a 
Castrum Kft. a 2000-ben kötött két szerződéssel szerzett jogalapot arra, hogy milliárdos 
Széchenyi terves támogatást nyerjen el, amivel 100 milliónál is nagyobb mértékű kárt okozott 
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az önkormányzatnak. A becsületsértés kapcsán a bírósághoz benyújtott dokumentumokat a 
Képviselő-testület is megismerhette, tulajdonképpen a Dr. Kiss György és közte lévő vita 
alapja az elégtelen jogi munka. Ezt arra a 3 db jogi szakvéleményre alapozza, amit az ügyvédi 
iroda adott. Szó szerint felolvasta a 2000-ben kötött szerződés néhány pontját, mely 
véleménye szerint ez is azt bizonyítja, hogy a Castrum Kft. és a Castrum-Visegrád Kft. 
keverésével tévesztették meg a képviselőket. Ez a szerződés végig a vízhasznosítás 
átruházásáról szólt, közben ez a jog 2030-ig foglalt volt. Az egész átverésnek ez a lényege, a 
képviselők nem tudták, minden esetben névösszemosás történt. Utána ilyen tartalmú 
szerződések vannak, a szóhasználatból az következik, hogy ők a korábbi vízhasznosítók és az 
eddigi vízhasznosítási állapotokat ezzel a szerződéssel lenullázzák és innentől kezdve egy új 
jövő épül. Másfél hónap múlva történt egy háttér megállapodás, mely nem volt meg az 
önkormányzatnál, ez 2000. október 26-án született, a Visegrádi Ásványvíz Palackozó Kft., a 
Castrum Visegrád Kft. és Visegrád Város Önkormányzata között, aki, mint a megállapodást 
tudomásul vevő írta alá a szerződést. Előzményként annyit, hogy a Visegrádi Ásványvíz 
Palackozó Kft. a korábbi néven Castrum Kereskedő és Szolgáltató Kft., aki a kútkezelő cég 
volt, csak ez a névváltozás 2000. szeptember 25-én történt meg. Ezeknek a részleteit a 
Visegrádi Hírekben az érdeklődők megtalálhatják. Írásban átadta a tételes listáját a 3 db 
ügyvédi szakvéleménnyel. Egy szakvélemény készült egy évvel a szerződés előtt, 1999-ben, 
de sem ebben, sem a vízhasznosítási szerződés szakvéleményében nincsenek nevesítve 
pontosan a különböző cégek, holott az iroda tudott arról, hogy 1997-ben megtörtént a 
szétválás. Ennek ellenére folyamatosan csak Kft., illetve Felek megfogalmazást használ a két 
jogilag különálló cégre. Ez az állapot segítette a képviselő-testület homályát és a többi 
szakvélemény is ezt szolgálta. 
 
Bálint Zsolt: A szerződéseket ki jegyezte ellen? Lehet, hogy nem is a Kiss Ügyvédi Iroda 
jegyezte ellen. 
 
Bognár Ferenc: Ilyenről szó sem volt, soha nem állította azt, hogy ezeket a Kiss Ügyvédi 
Iroda jegyezte volna ellen. 
 
Bálint Zsolt: Tehát nem is ők csinálták? 
 
Bognár Ferenc: Nem, ő ezt csak véleményezte.  
 
Dr. Kiss György: Sajnálja, hogy ilyen személyes jellegű dologgal itt a képviselő-testület előtt 
kell foglalkozni, ami csak látszólag van összefüggésben a korábbi strand adás-vételi üggyel. 
Személyes megtámadásából úgy vált közérdekű üggyé, hogy az ő személyes munkáját 
kapcsolatba hozták az önkormányzat korábbi tevékenységével, mégpedig olyan formában, 
hogy szinte minősíthetetlen hangnemben olyan rágalmazást kapott, hogy részt vett az 
önkormányzat tulajdonát képező strandfürdő eladásában, rossz tanácsaival rossz irányba 
befolyásolta a képviselőket, közreműködött egy „zsákmányszerző cápacsapat Visegrádba 
harapásánál”, aminek a lakosság látta kárát, szándékosan vagy súlyos gondatlanságból. 
Másrészt kijelentette a hírekben megjelentető személy, hogy az akkori tanácsadó még mindig 
az „önkormányzat vérét szívja”, egy ilyen tehetségtelen embernek fizet az önkormányzat 
régóta.  
A személyes meghallgatást 2012. július 27-én kezdeményezte, sajnos erre akkor nem 
kerülhetett sor, most köszöni, hogy napirendre kerülhetett a téma. Véleménye szerint, ha csak 
a személyes üggyel foglalkoznának, akkor az egyrészt már idő utáni, másrészt az általa 
kötelességből kezdeményezett eljárás kapcsán idő előtti. Márpedig az a helyzet, hogy az 
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ügyvédi iroda a rágalmazás és becsületsértés ügyben élt a különböző eljárások indításának 
lehetőségével, de ezt úgyis a bíróság fogja megállapítani. A testületnek nem is az a szándéka, 
hogy itt a személyes szerepéről beszéljen. Nyomatékosan leszögezte, hogy a 2000. 
szeptember 6-án kötött adás-vételi szerződés óta eltelt, több, mint 10 év után nem tudni miért 
nagy nyilvánosság előtt követték el ezeket az állításokat, és most meg is erősítették, ami 
alapján arról van  szó, hogy az ügyvédi iroda jövőbeni ügyvédi képviseletére a képviselő-
testület ne tartson igényt. Semmiféle takargatni valója nincs, ezért miután ez megtörtént, 
elkezdtek utánanézni az iratoknak, az önkormányzat részére rendelkezésre bocsátottak egy 
eseménynaptárt és egy dokumentumtárat, amiből látni lehet azokat az iratokat, amiről itt szó 
van. Az ügyvédi vélemények nincsenek közvetlen kapcsolatban sem az adás-vételi 
szerződéssel, sem az egyébként párban született különböző jellegű és tárgyú szerződésekkel. 
A lakosság szempontjából nézve, bizonyos mértékben igazat is ad Bognár úrnak, mert 
valóban nem volt egy szerencsés dolog az, hogy ezt a strand vagyont az önkormányzat 
elidegenítette, de nem esik abba a hibába, hogy bárkinek a felelősségét megpróbálja ilyen 
hangulatkeltő módon közzétenni, hanem azt mondja, hogy nézzék meg konkrétan, hogy mi is 
történt valójában. Kétségkívül tény, hogy először csak a Castrum Kft-vel volt szerződése az 
önkormányzatnak, aki először üzemeltetési jogviszonyban volt, aztán különböző gazdasági 
társaságokra bomlott. Ez a gazdasági társaság szétválása nem az önkormányzat feladata, 
szétválhat különböző társaságokra, szétoszthatja közöttük a jogokat és értesíti a másik felet, 
hogy ez megtörtént és melyik társaság milyen jogokkal fog rendelkezni a jövőben. Ez így is 
történt, mert az iratok között fellelhető egy olyan levél, amelyben az ügyvezető Simon Péter 
értesti a polgármestert, hogy ez a társaság szétválással különböző társaságokká oszlott és 
ezekből, ami Visegrádot érinti, az a Castrum-Visegrád. De az önkormányzat nem kérte föl az 
ügyvédi irodát arra, hogy figyelemmel kísérje a szétválást, arra sem volt lehetősége, hogy 
ebben szakvéleményt adjon. Ezzel szemben van egy okirat, amiben az ügyvédi iroda a jogi 
szakvéleményében leírta pontosan, hogy amennyiben az önkormányzat azt állatja, hogy ez a 
szétválás megtévesztette az önkormányzatot, akkor ez alapos indok arra, hogy az érvényben 
lévő szerződést felmondják. De az ügyvédi iroda olyan megbízást sosem kapott, hogy ez a 
szerződés hibás, ezt meg kellene támadni, de az tény, hogy a testületi jegyzőkönyvekből 
nyomon követhető, hogy állandó vita volt e tekintetben. Azt a két dokumentumot, amit most 
Bognár úr előterjesztett akkor látta először, amikor utána nézett, hogy miről is van szó. Az 
önkormányzattól soha nem kapott arra megbízást, hogy a másik fél súlyos 
szerződésszegéséből kifolyólag kezdeményezze a szerződés felbontását, csak most az elmúlt 
évben, amikor valóban felbontotta az önkormányzat a Castrum Kft-vel a szerződést, azért, 
mert a rendelkezésre álló adatok alapján vita tárgyát képezi, hogy teljesítette vagy nem a 
vízhasználati díjfizetési és járulékfizetési kötelezettségét. Az egyik ügyben a bíróság helyt 
adott az önkormányzat keresetének és azt mondta, hogy köteles megfizetni, a másik eljárás 
még folyamatban van, aminek az a lényege, hogy a szerződés felmondása érvényes vagy nem. 
Sajnos túl nagy illúziója nem lehet az önkormányzatnak, ugyanis még ha az érvénytelenséget 
mondja is ki a bíróság, akkor is probléma, mert a cég 2009-től csődvédelem, azt követően 
pedig felszámolási eljárás alatt áll. A cég tartozása összesen ma már 28.713,- Ft. 
 
Bálint Zsolt: A szerződést az ügyvédeknek abban az időben is ellen kellett jegyezni? 
 
Dr. Kiss György: Nem, ezek olyan polgárjogi szerződések, amelyekre abban az időben nem 
volt kötelező az ügyvédi ellenjegyzés. Egyébként az adás-vételt megelőzően egy szakértői 
csoport dolgozta ki a lehetséges megoldásokat. Azt nem tudja, hogy az adás-vételi szerződést 
végül ki csinálta, de azt tudja, hogy azt 4 nappal a testületi ülés előtt kapta meg az iroda a 
szerződés tervezetét, úgy hogy vasárnapi napon kapta meg az ügyvéd kollégája, aki akkor ezt 
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megnézte, de végül nem tudja, hogy milyen formában fogadta el a testület, mert az iroda 
egyetlen testületi ülésre sem kapott meghívást.  
Bálint Zsolt: Nem érti, hogy hol van itt a testület félrevezetése, mikor a testület többsége 
maga döntötte el, hogy kinek adja el a strandot, hogyan és mennyiért.  
Megkérdezte Bognár Ferenctől, hogy 2011-ben, amikor ugyanígy a testület előtt ült, miért 
nem vetődött fel az ügyvédi iroda felelőssége? 
 
Bognár Ferenc: Akkor nem figyelt fel arra, csak később egy polgármesteri beszámoló 
kapcsán, hogy az ügyvédi iroda kapott megbízást. Ráadásul 2002. októberéig volt képviselő 
és a háttérszerződés csak 2003-ban került elő, ami már bizonyíték.  
 
Mikesy Tamás: A mai napirendi pont nem arról szól, hogy hogyan történt meg a strand 
eladása, hanem Bognár Ferenc és Dr. Kiss György közötti vitáról, ami véleménye szerint egy 
magánjellegű dolog, nem is tartozik a testületre. Meghallgatni ugyan meg lehet, de a döntést 
úgyis a bíróság hozza majd meg. Amikor tavaly ez a téma zárt ülésen napirenden volt, akkor 
már tudta, hogy Dr. Kiss György Visegrádot képviseli a Castrum vízhasználat szerződése 
ügyében.  
 
Bognár Ferenc: A zárt ülésen nem hangzott el, hogy a Kiss György képviseli az 
önkormányzatot.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Úgy érzi, hogy átváltottak egy másik témára, ami már eltér a 
napirendtől. Jogilag nyilván nem lehet átlátni most itt ennyi idő alatt ezt az egész ügyet, de 
véleménye szerint, amit Bognár Ferenc álláspontja szerint tulajdonképpen az önkormányzat 
kétszer adta el a vízhasznosítási jogot, ugye? 
 
Bognár Ferenc: Igen, de ez is egy ilyen titkos háttérjelentésből derül ki. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: A történetben tartalmi vonatkozásban ott érzi a problémát, 
hogy ha ez így történt, akkor a jog első birtokosának kellett volna, hogy jelezze, hogy a jogát 
eladták másnak. De tudomása szerint ez nem történt meg, legalábbis ebben a történetben erről 
soha nem esett szó.  
 
Bognár Ferenc: A háttérszerződés arról szól, hogy ugyan tisztába van vele, hogy nincs 
birtokon belül a Castrum-Visegrád Kft, de a 2000-es szerződésben megkapta a képviseleti 
jogot az önkormányzattól, ami erősebbé vált, mint a vízhasznosítási jog és az önkormányzat 
nevében ment oda és azt mondta, hogy neki kell elszámolni. Tehát a képviseleti joggal ment 
oda és ezért nem mert ágálni a Castrum. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint ez a történet már nem a mai napirendi 
pontnak a témája.  
 
Félegyházi András: Ez a Képviselő-testület, amely május 6.-a óta dolgozik tisztázni kívánja 
a strand ügyet. Számára az a mai ülésen egy érdekes információ volt, hogy Bognár Ferenc 
nem tudja azt, hogy Dr. Kiss György évek óta folyamatosan ügyvédi feladatokat lát el az 
önkormányzatnál. Ezzel a dologgal, amilyen formában nemtetszését nyilvánította ki Bognár 
Ferenc Dr. Kiss Györggyel szemben, azzal éppen pont a strand ügy felderítését nehezíti. A 
Tényfeltáró Bizottság ezzel a témával elkezdett foglalkozni, még nem jutott végére, de bízik 
benne, hogy ezt majd megteszi. Mikesy Tamás, mint a bizottság elnöke Bognár Ferencet meg 
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fogja hívni a bizottsági ülésre és mindenki, aki érdeklődik ez ügy iránt, utána nézhet a 
Visegrádi Hírekben és ezek az anyagok is fel lesznek téve a honlapra, amit a mai ülésre 
becsatoltak. Tekintve, hogy a Képviselő-testület nem bíróság, másrészt a Tényfeltáró 
Bizottság munkája elébe nem kíván menni, ezért megköszönte Bognár Ferencnek és Dr. Kiss 
Györgynek, hogy eljöttek, elmondták álláspontjukat és ezzel a napirendi pont tárgyalását 
lezárta. 
 

2. npr: Az Áprily Lajos Általános Iskola AMI és EPESZ beszámolója a 2011/2012-
es tanévről 

Előterjesztő: Félegyházi András 
Meghívott: Bozóki Mariann iskolaigazgató 
 

Félegyházi András: Az írásos beszámoló kiküldésre került a testület tagjai részére, felkérte 
Bozóki Mariann igazgató asszonyt, hogy amennyiben kívánja, egészítse ki beszámolóját.  
 
Bozóki Mariann: Beszámolóját nem kívánja kiegészíteni, amennyiben kérdés van a 
képviselők részéről, arra szívesen válaszol. 
 
Félegyházi András: A zeneiskola korábbi igazgatója leírta, hogy hangszergondokkal küzd az 
iskola. Tud-e ezzel kapcsolatban érdemben foglakozni még az önkormányzat, tekintve, hogy 
január 1-től a fenntartó az állami intézményfenntartó lesz?  
 
Bozóki Mariann: Jelenleg az tudható, hogy ezt a tanévet még a jelenlegi szerkezetben fogják 
befejezni, de a következőt már nem ebben kezdik. Feltételezhetően az alapfokú 
művészetoktatást is átveszi az állam, tehát a hangszereket is, de nem tudni, hogy milyen 
módon fog átkerülni.  
 
Bálint Zsolt: Ha az állam megszűnteti a zeneiskolát, akkor van arra mód, hogy az 
önkormányzat üzemeltessen ilyet? 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az önkormányzat működtethet, csak az nem az állami 
zeneiskola lesz. Arról már korábban az iskolaigazgatók is kaptak tájékoztatást, hogy ez a 
tanév megy úgy, ahogyan eddig, ezt követően a jövő tanévig az állam felülvizsgálja, hogy 
akarja-e a kötelezően ellátandó feladatokon túl bármit is fenntartani. Ha az állam úgy dönt, 
hogy nem kíván valamely pluszszolgáltatást tovább vinni, akkor a fenntartóval való 
egyeztetést követően és az önkormányzat lehetőségeit mérlegelve lehet azt biztosítani. Ha ez 
az út nem működik, akkor lehetne egy másik szervezeti formában elgondolkodni, de 
véleménye szerint nem kell ennyire előre menni, végül is az államnak nem célja, hogy 
megszűntessen funkciókat. Úgy gondolja, hogy akár most is lehet hangszereket vásárolni, ha 
van rá néhány százezer forint, de véleménye szerint ez nem valószínű, hogy pozitív irányba 
fogja befolyásolni a fenntartót. Tehát ő jobbnak vélné tartalékolni az anyagi forrásokat a 
jövőre nézve, mert ez a kérdés várhatóan jövő nyáron lesz ismét aktuális. 
 
Mikesy Tamás: Az iskola szakmai tevékenységét nagyra becsüli, meg van vele elégedve, ami 
az általános iskolát illeti. A zeneiskola véleménye szerint a leggyengébb pontja a rendszernek 
ezért úgy véli, hogy ennek erősödnie kellene. Jó lenne egy méltó helyszínre költöztetni őket, 
hogy egy helyen legyen az oktatás. Nem szerencsés például, hogy nincs kapcsolat a város 
zenekara és az zeneiskola között. De ebbe most nem kíván belemélyedni, mert nem igazán a 
napirendhez tartozik. A gazdasági részhez hozzá fűzve elmondta, hogy az iskola mindig 



8 

 

prioritást élvezett a város intézményei között, ami a felújítást illeti, hogy ez nem elegendő, az 
tény, sok minden nem valósult meg, de azért idén is volt átalakítás a tanári és igazgatói szobák 
átalakítása kapcsán. A munkába járás költségtérítésénél olvasta, hogy a régebbi 100% helyett 
csak 86%-os térítés van és ez rosszul érintette az iskolát. Ez a törvényi szabályozás szerint 
zajlik, és az iskola ebben is előnyt élvezett a többi intézménnyel szemben, mert a többinél 
sosem volt 100%-os a költségtérítés. 
 
Bozóki Mariann: Valóban leírta a gazdasági résznél, hogy milyen fejlesztések maradtak el és 
mi az, ami megvalósult, tehát nem gondolja, hogy itt csak a negatívumokat hangsúlyozták 
volna ki. Úgy gondolja, hogy a fejlesztések sem azért maradtak el, mert nem volt gondos 
gazdája a város az iskolának. Úgy látja, hogy ez az önkormányzat mindent megtesz az 
iskoláért, a lehetőségeihez mérten, de neki tolmácsolnia kell azokat a dolgokat is, ami 
esetlegesen hiányos vagy elmaradt. Ugyanígy intézményvezetőként meg kell említenie azt is, 
hogy az egyes dolgozókat nagyon rosszul érintette azt, hogy a tavalyi évben csökkent le az 
útiköltség térítés és a cafeteria is, 9000 Ft-ról 3000 Ft-ra. Ezzel nem azt akarta hangsúlyozni, 
hogy ezt törvénytelen módon hajtotta volna végre az önkormányzat.  
 
Bálint Zsolt: Azok a fejlesztések, amelyek most nyáron történtek, azok majd a jövő tanévben 
fognak szerepelni, a 2011-es tanévben voltak elmaradt fejlesztések. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Három hónappal ezelőtt vállalását, miszerint beszámol az 
iskola helyzetéről, most szóban szeretné megtenni, amely az iskola múltjára vonatkozik és 
tényszerű megállapításokat tartalmaz. Tényszerűen megállapítható, hogy az iskola működési 
szerkezete drága, mert amit egy iskola magára vehet, azt meg is tette, de erről sem az iskola, 
sem az önkormányzat nem tehet, ez a helyzetből fakadóan így kellett, hogy működjön. Ezt 
leszámítva, összehasonlítva az országos adatokkal ez az iskola még mindig nem egy átlagnál 
nagyobb önkormányzati finanszírozású intézmény. A képesítés nélküli tanítást igazgató 
asszony megoldotta, tehát ebben a tanévben ez már nem áll fönn. A testület most 
szeptemberben engedélyezett csoportbontást az elsősöknél, a zeneiskolánál ugyancsak 
megteremtődött annak lehetősége – forrás átcsoportosítással - hogy minden gyermek 
tanulhasson zenét, aki akar. Ezen kívül fenntartói engedéllyel megoldódott a napközis 
csoportok bontása is és a pedagógusok hozzárendelését is. Úgy gondolja, hogy ha ezt a 
folyamatot végigveszik, akkor a májusban felállt testület és a májustól vele együtt működő 
iskolavezetés között egy érdemi párbeszédről és minden tekintetben egy javuló helyzetről 
lehet beszélni. Fenntartói megállapításként megjegyzendő, hogy két külön iskolafenntartói 
megállapodás kötetett, Dömössel és Kisoroszival, amit egy okiratba kellett volna foglalni, 
mert az felelt volna meg a jogszabályi előírásoknak, de ez nyilván nem az iskola hibája. 
Polgármester úr kérésére átnézte a Magyar Államkincstár jelentését a normatíva lehívás 
ellenőrzéséről, mivel sok ilyen jellegű dokumentumot látott már, kijelenthető, hogy a 
visegrádi iskola dobogós helyen lenne a korrekt megállapításokat tartalmazó jelentés 
tekintetében. Tehát megállapítható, hogy ennek szervezésére illetve kezelésére nagyfokú 
gondosság jellemző. Megköszönte iskolaigazgató asszonynak és iskolaigazgató helyettes 
asszonynak a nyári mintegy 1,5 hónapos munkáját, melynek eredményeként most nyújtottak 
be egy TÁMOP pályázatot. Összességében megállapítható, hogy találtak oktatásszervezési, 
technikai jellegű problémákat, de ezeket a dolgokat nyáron végig tudták beszélni és 
szeptemberben másként indulhatott a tanév, mert az iskola vezetésében van együttműködési 
hajlandóság, melyet ezúton is megköszön.  
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Bozóki Mariann: Megköszönte a beszámolót, elmondta, hogy ugyanezeket látják ők is 
belülről. Kiemelte, hogy a vezetési szerkezetet a törvény alakítja ki, ebbe nincs olyan plusz, 
amellyel törvényen felül éltek volna. Az intézményegység vezető kinevezésével mulasztásos 
törvénysértést szűntetett meg az iskola, amit már egy 3 évvel ezelőtti vizsgálat hívta fel a 
figyelmet. Az egységes pedagógiai szakszolgálatra is szükség volt, mert kötelező feladat, 
ezzel, hogy intézményesítette a fenntartó, normatívát is lehívhat hozzá. Megköszönte 
alpolgármester úr elismerő szavait. 
 
Félegyházi András: Polgármesterként azt hallgatja a környéken, hogy jó híre van az 
iskolának, így ezúton köszöni meg az iskola vezetésnek a munkáját. Mivel a témával 
kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az 
ismertetett határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! Felhívta a figyelmet, 
hogy idő közben a képviselő-testület 7 főre bővült, megérkezett Bártfai István és Hintenberger 
András képviselő úr is. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
255/2012. (10. 08.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az Áprily Lajos 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
2011/2012. tanévéről szóló beszámolóját. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Az Áprily Lajos Általános Iskola AMI és EPESZ szolfézs csoport létszám 

túllépés engedélyezése 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
Meghívott: Bozóki Mariann  

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az iskolaigazgató asszony kérelmezte a testülettől, mint fenntartótól, hogy 
engedélyezze a 2012/2013-as tanévben két szolfézs csoportban a maximális létszám 10%-al 
való túllépését.  Ugyanis az előképzős csoportban és a második osztályos szolfézs csoportban 
több gyermek lesz, mint 15 fő. Ennek engedélyezése a fenntartó hatásköre, az írásos 
előterjesztést a testület tagjai megkapták.  
 
Félegyházi András: Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, illetve hozzászólás nem 
ismertette a határozati javaslatot, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel 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  

256/2012. (10. 08.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Áprily Lajos 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
előképzős és 2. osztályos szolfézs csoportjában a maximális csoportlétszám 10 %-al történő 
túllépését engedélyezi. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Az Áprily Lajos Általános Iskola AMI és EPESZ alapító okirat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
Meghívott: Bozóki Mariann  

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Igazgató asszony szintén írásban megkereste a képviselő-testületet, hogy az 
alapító okirat technikai jellegű módosítása szükséges, mert az okirat 7. pontjában integráltan 
nevelt sajátos nevelési igényű tanulók kódszáma valószínűleg gépelési hiba miatt elírásra 
került a korábbi módosításkor, így ez nem helyes. Tehát ennek módosítása, valamint a 
törvényi változásból eredően az elnevezés korrigálása is szükséges. Az előterjesztés 
mellékletét képezi a módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
is.  
 
Félegyházi András: Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, illetve hozzászólás nem 
ismertette a határozati javaslatot, kérte, aki azt elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
257/2012. (10. 08.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát jelen határozat 1. 
számú melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

 
1. számú melléklet 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
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Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Áprily Lajos Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat felügyeleti szerve – a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (5) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. §-a  alapján – a 
költségvetési szerv alapító okiratát az alábbiak tekintetében módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 7. pont „Intézményünk integráltan neveli az ép értelmű, sajátos nevelési 
igényű (sni) tanulókat, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdenek a következő kódszámok alapján:” és a „F 81.8 Az iskolai készségek kevert zavara” 
szövegrészek helyébe az alábbi szövegrészek lépnek: 
 
Intézményünk integráltan neveli és oktatja az ép értelmű, sajátos nevelési igényű (SNI) 
tanulókat, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd a következő kódszámok alapján: 
 
F81.3. az iskolai készségek kevert zavara. 
 
2) Az alapító okirat 12. pont „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény” 
szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” 
 
3) Az alapító okirat 18. pont „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény” 
szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” 
 
4) Az alapító okirat módosítását Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
257/2012.(10.08.) számú határozatával 2012. október 8.-i hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
 Félegyházi András          dr. Szabó Attila 
 polgármester                               helyettesítő jegyző 
    Visegrád Város Önkormányzata 
 
 
 
 
Novák Lajos             dr. Szabó Attila 
polgármester                            jegyző 
          Dömös Község Önkormányzata 
 
 
 
 
Molnár Csaba            dr. Kosztarab Ibolya 
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 polgármester                                jegyző 
    Kisoroszi Község Önkormányzata 
 
 
 

 
2. számú melléklet 

 
Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
a módosításokkal egységes szerkezetben 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Áprily Lajos Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat felügyeleti szerve – a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (5) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. §-a  alapján – a 
költségvetési szerv részére az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve, székhelye: 

Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 

 Rövid neve: Áprily Lajos Általános Iskola, AMI és EPSZ 
 2025 Visegrád, Rév u. 2. 
 
2. A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szerv neve, székhelye: 
 Visegrád Város Önkormányzata 
 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
 
3. A költségvetési szervvel társult önkormányzatok neve, székhelye: 
 
 Dömös Község Önkormányzata  
 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2. 
 
 Kisoroszi Község Önkormányzata 
 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93. 
 
4.         A költségvetési szerv működési köre: 

Visegrád, Dömös valamint Kisoroszi települési önkormányzatok közigazgatási 
illetékességi területe. 
Ezt meghaladó üres férőhelyeivel az intézmény a nevelési-oktatási intézmények 
szabad megválasztásának jogát szolgálja, mely az igazgató döntési jogkörébe tartozik. 

 
5. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Az intézmény a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján végzi az általános iskolai 
alapfokú oktatást, alapfokú művészetoktatást és az egységes pedagógiai szakszolgálati 
feladatot. 
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6. Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (általános 

iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény és egységes pedagógiai szakszolgálat) 
Gazdálkodási jogkör: önállóan működő szerv 
Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Visegrád Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala (2025 Visegrád, Fő u. 81.) látja el. 

 
7. A költségvetési szerv alaptevékenysége, nemzetiségi- és egyéb feladatai: 
 

TEÁOR  8520               
 

Szakágazat 
852010  Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 

 
Alapvető szakfeladat 2010. január 1-től 
852011.1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 

évfolyam) 
852021.1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 

évfolyam) 
 

Szakfeladatok 2010. január 1-től 
 

852011.1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4 évfolyam) 

852012.1 
 
 
 
852013.1 
 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása ( 1-4. évfolyam) 
 

852021.1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 

852022.1 
 
852023.1 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852031.1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
855911.1 
 
855912 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

856011.1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Logopédiai ellátás 
Gyógytestnevelés 

910121.1 
910122.1 
910123.1 

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
Könyvtári szolgáltatások 

931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
842153 Nemzetközi kulturális együttműködés 
856099.1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
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-tehetséggondozás, felzárkóztatás 
-hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása 
-gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
562913 Iskolai étkeztetés 
 

Intézményünk integráltan neveli és oktatja az ép értelmű, sajátos nevelési igényű (SNI) 
tanulókat, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd 
a következő kódszámok alapján: 
F 80 A beszéd és a beszédnyelv specifikus rendellenességei 

• F 80.0 Az artikuláció jellegzetes zavara 
• F 80.1 A kifejező beszéd (expresszív)beszéd zavara 
• F 80.2 A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara 
• F 80.8 Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar 
• F 80.9 A beszéd és a nyelv nem meghatározott zavara 

F 81 Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenessége 
• F 81.0 Meghatározott olvasási zavar (dyslexia) 
• F 81.1 Az írás zavara (dysgráfia) 
                   Dysortográfia (speciális helyesírási nehézség, zavar) 
• F 81.2 Az aritmetikai készségek zavara (dyskalkulia) 
• F81.3. az iskolai készségek kevert zavara. 
• F 81.9 Az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési zavara 

F 82 A motoros funkciók specifikus fejlődési rendellenességei 
F 83 Kevert specifikus fejlődési zavarok 
F98 Egyéb, rendszerint gyermek- és serdülőkorban kezdődő viselkedési és emocionális 
rendellenességek csoportból 

• F 98.5 Dadogás 
• F 98.6 Hadarás 

Az intézmény ellátja beilleszkedési, tanulási és magatartási (BTM) nehézségekkel küzdő 
gyermekek nevelését, fejlesztését. 
 
8. A költségvetési szervbe felvehető maximális gyermek- illetve tanulólétszám: 
 180 fő  az általános iskolában 

85 fő az alapfokú művészetoktatásban 
 
9. A költségvetési szervben működő évfolyamok száma: 
  általános iskolában 8 évfolyam, 

2 előképző  + 6 alapfok + 4 továbbképző 
 
10. Az alapfokú művészetoktatás művészeti ágai, tantárgyak: 
 Zeneművészeti ág 

Tantárgyak:  zongora, furulya, gordonka, gitár, kürt, trombita, klarinét, harsona, tuba. 
            szolfézs, szaxofon, kamarazene 
 
11. A költségvetési szerv tagintézménye: 

Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Kisoroszi Tagiskolája 
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Székhelye : 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 33. 
11.1.  Évfolyamok a tagintézményben : 1-4 évfolyam, 2 tanulócsoportban 
11.2.  Felvehető maximális létszám a tagintézményben: 30 fő. 

 
12.  A költségvetési szerv jogállása 

Önálló jogi személyként működő társult nevelési-közoktatási intézmény, az 1999. 
december 22.-én valamint 2007. június 22.-én megkötött társulási megállapodások 
alapján.  
Önállóan működő szervként a gazdálkodási feladatait Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által jóváhagyott éves költségvetés előirányzatainak keretei között, 
Visegrád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2025 Visegrád, Fő u. 81.) 
látja el.  
Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok gyakorlásakor a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 89.§. (2) bekezdésében foglaltak, 
továbbá „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” és annak 
végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által 
kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozás az irányadó.  

 
13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyona: 
 Visegrád, 88 hrsz.-ú ingatlanon lévő iskola épülete valamint a 85 hrsz.-ú 

ingatlanon lévő Tornacsarnok épülete. Az ingatlan-vagyont az Önkormányzat 
Ingatlanvagyon Katasztere, az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza.  
Tagintézmény vagyona : Kisoroszi Tagiskola épülete Kisoroszi, Széchenyi út 33. sz. 
alatti épülete valamint az intézmény ingó felszerelései a mindenkori leltár 
nyilvántartás szerint. 

 
14. A vagyon feletti rendelkezés  joga: 

Az intézmény saját vagyonnal nem rendelkezik. Az intézmény vagyonát az intézmény 
vezetője működteti a mindenkori vagyonjogszabályok (önkormányzati rendelet) illetve 
a Képviselő-testületek közös megállapodása szerint gyakorolja. 
A zavartalan működés biztosítása mellett, az alaptevékenység sérelme nélkül az 
intézmény vállalkozási tevékenységet végezhet (pl. bérbeadás,), helyiségei 
hasznosíthatóak, de el nem idegeníthetők. 
 

15. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetője (az intézmény igazgatója) a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján magasabb vezető beosztású közalkalmazott, 
akit nyilvános pályázati eljárás útján Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevez ki. A kinevezéshez ki kell kérni Dömös illetve Kisoroszi Község 
Polgármesterének véleményét. 
Az igazgató fölötti úgynevezett egyéb munkáltatói jogokat Visegrád Város 
Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja. 

 
16.  A költségvetési szerv vezetésével járó munkáltatói jogok gyakorlása: 

Az igazgató irányítja az intézményt. 
Az Igazgató hatásköre: 
Az intézmény igazgatója a szervezet ügyeiben a vonatkozó önkormányzati határozatok, 
rendeletek és irányelvek alapján egyéni felelősséggel dönt – így különösen: 
• a vagyon megőrzésével, hasznosításával kapcsolatos kérdésekben, 
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• a felettes szervek részére készülő előterjesztések, javaslatok megtételében, 
• belső szabályzatok, éves munkatervének elkészítésében és jóváhagyásában, 
• a munkavédelmi és munkaegészségügyi feltételek biztosításában. 
• gyakorolja az intézményben dolgozók fölötti munkáltatói jogokat, különösképpen 

a dolgozók kinevezésénél/megbízásánál ill. felmentésénél/megbízás visszavonásakor, 
továbbá fegyelmi eljárás megindításakor. 

• Felelős az általa vezetett intézmény szakmai munkájáért, 
 
17.  A költségvetési szerv képviseletére jogosult: 
Az intézmény képviseletét a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) 36.§-a, 
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján az intézmény vezetője 
(az intézmény igazgatója) egy személyben (egyedül) képviseli.  
Az intézmény vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára 
nézve, vagy akadályoztatása esetén a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései 
szerint átruházhatja. 
A kiadmányozás joga kizárólag az igazgatót illeti meg. 

 
18.   Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve „a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási 
jogviszony) az irányadó. 
 
19. A költségvetési szerv hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege és lenyomata: 
 
hosszúbélyegző:   
 

Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola  
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

2025 Visegrád, Rév u. 2. 
OM:032406 

Tel.: 26/398-312, Fax: 26/397-826 
 

körbélyegző: 
 
Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 
Közepén:  címer, OM: 032406 
 

19.1. A Kisoroszi Tagintézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege és lenyomata: 
 
hosszúbélyegző: 

Áprily Lajos Általános Iskola,  
 Alapfokú Művészeti Iskola és  

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
Kisoroszi Tagiskolája 

Kisoroszi, Széchenyi út 33. 
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OM 032406  
 

körbélyegző: 
 
Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Kisoroszi Tagiskolája 

Középen: címer, OM 032406 
 
 

Záradék : 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a 
hatályos jogszabályokban foglaltak alapján az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat jelen alapító okirata az 
57/1998.(IX.30.) sz. önkormányzati határozatával jóváhagyott és kiadott, továbbá a 
118/1999.(XII.22.), 10/2004.(II.25.), 104/2007.( VII.18.) és 274/2008.(XI.27.) sz. l a 
184/2009. (IX.30.) számú, a 103/2010. (IV.28.) számú, az 5/2011. (I.27.) számú, a 98/2011. 
(IV. 28.) számú, a 177/2011. (VII. 28.) számú, a 234/2012. (IX.3.) számú, valamint a 
257/2012. (10.08.) Ökt határozatokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza. 
 
 
 
 Félegyházi András          dr. Szabó Attila 
 polgármester                               helyettesítő jegyző 
    Visegrád Város Önkormányzata 
 
 
 
 
Novák Lajos             dr. Szabó Attila 
polgármester                            jegyző 
          Dömös Község Önkormányzata 
 
 
 
 
Molnár Csaba            dr. Kosztarab Ibolya 
 polgármester                                jegyző 
    Kisoroszi Község Önkormányzata 
 
    

5. npr: Városközpont projekt kapcsán előlegigénylés  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezető 

  
Félegyházi András: Ez az előleg igénylés az elnyert pályázati támogatásból történő lehívást 
jelenti, tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés aláírásra került, erre lehetőség nyílt. 
Mivel a tervezési munkák újra gőzerővel elindultak, erre szükség is van. Az előlegigénylő 
nyilatkozat benyújtásához szükséges a képviselő-testület felhatalmazása.  
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Hintenberger András: Mekkora mértékű az előleg 10, vagy 30%-os? 

 
Tegzes Dániel: A teljes támogatási összeg 4,5 %-a.  
 
Mikesy Tamás: Ez OTP-s vagy pályázati lehívás? 
 
Félegyházi András: Az önrész erejéig érinti az OTP hitelt is, de ez alapvetően a pályázati 
támogatásból történő lehívás.  
 
Mikesy Tamás: Akkor ez egy nagyon érzékeny pont, tehát ha nem valósul meg a beruházás, 
akkor vissza kell fizetni a lehívást. 
 
Tegzes Dániel: Ez a korábbinál azért más helyzet, mert az építési engedélyezési eljárás már 
folyik, a tervezők dolgoznak, tehát azt gondolja, hogy ez az összeg, ami a tervezésre szánt 
összeg, mindenképpen ki fog menni a város költségvetéséből. Ez az előleg gyakorlatilag arra 
biztosít keretet, hogy ne a költségvetési rendelet módosításával kelljen biztosítani ezt az 
összeget. Abban igaza van képviselő úrnak, hogy ez az a pont, amikor a testület elkötelezi 
magát amellett, hogy megvalósítja a projektet, valamilyen oknál fogva nem valósul meg a 
projekt, akkor ezt a lehívást vissza kell fizetni. 
 
Mikesy Tamás: Abban nincs kételye, hogy a projektet meg kívánja valósítani, abban sincs, 
hogy az elvégzett tervezői munkát ki kell fizetni. Azzal is tisztában van, hogy ha nem valósul 
meg, akkor vissza kell fizetni, csak azzal van problémája, hogy amint lehívják ezt az összeget, 
onnan már nincs visszaút.  
 
Bálint Zsolt: Reméli, hogy azért az úgy is marad, hogy ha meghiúsulna valamiért a projekt, 
akkor is csak a felvett előleget kell visszafizetni és nincs kötelezettsége arra az 
önkormányzatnak, hogy mindenképpen végig kell csinálnia, kerül, amibe kerül. 
 
Tegzes Dániel: Igen, ez így van. Az egész projektben két lényeges sarokpont van, ebből az 
egyik a támogatási összeg lehívásának megkezdése, a másik pedig a kivitelező kiválasztása. 
 
Bálint Zsolt: Ehhez a 25 millióhoz föl kell venni az OTP-től az önrészt? 
 
Félegyházi András: Nem szükséges, de érdemes, mert annak a hitelnek még mindig olcsóbb 
a kamata, mint a folyószámlahitel és ráadásul ez a hitel csak erre használható föl. Ha most 
pluszban lenne az önkormányzat bankszámlája, akkor nem kellene fölvenni az OTP hitelből. 
 
Mikesy Tamás: Egyébként hogy halad a projekt? 
 
Tegzes Dániel: A saját ütemezés szerint időben jól halad, a támogató természetesen egy kicsit 
sürgetni szeretné. Ahhoz, hogy a kivitelezés beleférjen a végső határidőbe, ahhoz a saját 
ütemezés szerint jól halad a projekt. Igyekeznek az engedélyezési folyamatot is minél 
gyorsabban, gördülékenyebben intézni. Január végére kellene kivitelezőt találni, hogy a jövő 
év végére elkészüljön a projekt. 
 
Félegyházi András: Az idő nagyon szorít, de a tervezési folyamat ennél rövidebb idő alatt 
nem jöhetett volna létre. A támogatóval napi kapcsolatban vannak, tulajdonképpen 
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segítőkészek is, amiben lehet, hiszen nekik sem az az érdekük, hogy ellehetetlenüljön a 
projekt.  
 
Bártfa István: Mindennel sietni kell, minden pillanatot le kell rövidíteni, amit csak lehet, 
hiszen a januári kivitelezés kezdése nagyon szoros határidőnek számít.  
 
Félegyházi András: Ezzel teljes mértékben egyetért és e képen próbálnak eljárni. Mivel a 
napirenddel kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot, kérdezte a képviselőket, aki azzal egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
258/2012. (10. 08.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Félegyházi 
András polgármestert, hogy az “Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című projekt 
kapcsán 2012 szeptember 4-én megkötött módosított támogatási szerződés alapján 
25.595.317 forint előleg felvételét előlegigénylési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezze. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester, Tegzes Dániel Visegrádi Városfejlesztő Kft. 
ügyvezető 

Határidő: azonnal 
 

6. npr: VVF Kft. megbízása műszaki ellenőr, könyvvizsgáló és kommunikációs 
feladatok ellátására vonatkozó versenyeztetés lebonyolítására, projektmenedzser 
szerződés áttekintése, a korábban vállalt 6,5 millió forintos megbízási szerződés 
lezárása (határozat visszavonása) 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezető 

 
Félegyházi András: Szintén a városközpont projekthez szükséges megbízásokról van szó a 
VVF Kft. vonatkozásában, valamint át kell tekintetni a projektmenedzsment szerződését, 
illetve vissza kell vonni egy korábbi kötelezettségvállalást, amire végül is nem volt szükség. 
Megkérte Tegzes Dánielt, hogy ismertesse a testülettel a szükséges információkat.  
 
Tegzes Dániel: Az első döntés arról szól, hogy ebben a szakaszban már szükség lenne a 
műszaki ellenőr munkájára, a kommunikációs feladatokra és a könyvvizsgálóra vonatkozó 
rész igazából előre dolgozás. Ez utóbbiakra 90 napos érvényességű ajánlatokat kérne be, hogy 
amikor igazán szükség van rájuk, akkor ki lehessen választani őket. A műszaki ellenőrrel két 
szakaszos szerződést volna célszerű kötni, egyet a közbeszerzési eljárás lezárásáig 
alacsonyabb díjért, és utána jönne egy másik a kivitelezés műszaki ellenőrzésére.  
A napirend második része arra vonatkozik, hogy a nyár folyamán látszott, hogy ahhoz, hogy a 
támogatási szerződést módosítani lehessen rengeteg előzetes tervet és koncepciót és ehhez 
kapcsolódó költségvetéseket kell készíteni. Erre megszavazott a testület egy 6,5 millió 
forintos keretet, de ezt szerencsére nem kellett felhasználni, így a határozat okafogyottá vált.  
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A harmadik része a napirendnek egy tájékoztatás, ahogyan azt már korábban is jelezte, a 
projekt tolódás miatt a Kft-nek újra elfogyott a pénze, ennek egy része, hogy ő sem kap 
fizetést, de ezen kívül még az adóhatóságnak is tartozik a cég. Ennek az az oka, hogy kevés 
olyan szolgáltatás van, ami áfa körös lenne, ezért minden számla, áfáját be kell fizetni, amit a 
cég kiadott az önkormányzatnak. Javasolná a testületnek, hogy ezzel kapcsolatosan adjon egy 
felkérést részére, hogy ennek kapcsán készítsen a Kft-ről a projekt végéig egy üzlet tervet.  
 
Félegyházi András: Az első részhez kapcsolódva, véleménye szerint a kommunikációs részét 
a projektnek lehet, hogy házon belül is meg tudná oldani az önkormányzat, továbbá júliusban 
új szerződést kötött az önkormányzat egy új céggel, aki vélhetően ennek a projektnek a 
könyvvizsgálatát is el tudná végezni, így akár költséghatékonyabb lehetne ez a része a 
dolognak. 
 
Tegzes Dániel: A könyvvizsgálat kapcsán abszolút logikus, hogy olyan valakivel 
dolgozzanak, aki már egyébként is ismeri a helyi adottságokat, de versenyeztetéssel kell 
megoldani ezt a részt is. A nyilvánosság biztosítása megoldható egyébként önerőből, ha azt a 
pénzt meg lehet takarítani, akkor az a projekten belül másol is felhasználható. A közbeszerzési 
tanácsadás kapcsán úgy gondolja, hogy fontos és szükséges is, hogy legyen egy olyan külső 
szem, aki profi ebben a témában, mert a közbeszerzés fontos eleme a projektnek. Ezek 
egyébként, mivel közbeszerzési értékhatár alattiak, ezért hirdetmény nélküli meghívásos 
eljárások.  
 
Mikesy Tamás: Számára az egyértelmű, hogy műszaki ellenőr kell, a nyilvánosságot, ha meg 
lehet oldani helyben, akkor az jó. A könyvvizsgálat kapcsán, pedig, ha lehet az önkormányzat 
könyvvizsgálója is kapjon meghívást, ha lehet.  
 
Félegyházi András: Az írásos előterjesztésben és az első határozati javaslatban szerepel a 
nyilvánosság biztosítása, ez akkor kikerül, így ismertette a határozati javaslatot a javasolt 
módosítással: „Visegrád Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy az “Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című 
projekt kapcsán a pályázatban megjelölt következő alvállalkozók kiválasztásának eljárását 
elindítsa:  
Műszaki ellenőr 
Közbeszerzési tanácsadás 
Könyvvizsgálat.  
A műszaki ellenőrzés esetében 30 napig érvényes, havonkénti szakaszokra bontott ajánlatokat, 
a többi feladat tekintetében 120 napig érvényes egyösszegű ajánlatokat köteles a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft ügyvezetője bekérni. Valamennyi kiválasztási eljárásba minimálisan 3 
ajánlattevő meghívása szükséges.” Kérdezte a képviselőket, aki ezzel egyetért, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
259/2012. (10. 08.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Visegrádi Városfejlesztő 
Kft. ügyvezetőjét, hogy az “Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című projekt 
kapcsán a pályázatban megjelölt következő alvállalkozók kiválasztásának eljárását elindítsa:  
Műszaki ellenőr 
Közbeszerzési tanácsadás 
Könyvvizsgálat.  
A műszaki ellenőrzés esetében 30 napig érvényes, havonkénti szakaszokra bontott ajánlatokat, 
a többi feladat tekintetében 120 napig érvényes egyösszegű ajánlatokat köteles a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft ügyvezetője bekérni. Valamennyi kiválasztási eljárásba minimálisan 3 
ajánlattevő meghívása szükséges.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tegzes Dániel Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezető 

 
Félegyházi András: A következő határozati javaslat a még augusztusban a projekt 
átalakításához szükséges műszaki, tervezői és pénzügyi feladatok lebonyolítására biztosított 
6,5 millió forintos keret visszavonásáról szó, mivel ezt nem kellett felhasználni. Mivel ezzel 
kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati javaslatot, kérdezte 
a képviselőket, aki azt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
260/2012. (10. 08.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 224/2012. (08.22.) számú 
határozatát visszavonja, mivel a Visegrádi Városfejlesztő Kft. az “Ezeréves Visegrád 
városközponti fejlesztése” című projekt teljes körű átalakítása kapcsán szükséges műszaki, 
pénzügyi és pályázati feladatait saját erőforrásainak felhasználásával végezte el, így fenti 
határozattal jóváhagyott 6.500.000 forintos keretből a Kft. egyetlen forintot sem használt fel. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A napirend utolsó témája a projektszerződés jövőjének megbeszélése. 
Egyetért Tegzes Dániellel abban, hogy a képviselő-testület felkéri őt, hogy vázolja a Kft. 
pénzügyi jövőképét a projekt hátralévő szakaszára. Kéri, hogy legyen látható a jelentésből az, 
hogy a 2011. március 8-án kelt szerződében foglalt időszakon belül hogyan alakult a pénzügyi 
keret felhasználása, így ennek megfelelően tudjon dönteni a testület a továbbiakról. Ennek 
finanszírozását a pályázati kereten felül kell tudni megoldani, remélhetőleg a 
megtakarításokból lesz erre keret, illetve az OTP hitelszerződés úgy lett tervezve, hogy ha 
nincs rá más mód, akkor abból is lesz lehetőség, de ezt csak a legvégső esetben szeretné 
megtenni. 
 
Bálint Zsolt: Szeretne látni egy olyan kimutatást a Kft-től, hogy minden hónapban mire megy 
el a pénz? 
 



22 

 

Bártfai István: A Városüzemeltetési Bizottságnak is volt egy olyan igénye, hogy lássák az 
elvégzett munkát havi bontásban és utána szeretnének dönteni a szerződés hosszabbításáról.  
 
Tegzes Dániel: A jövő hétre el tudja készíteni ezt a jelentést.  
 
Félegyházi András: Az egész téma azért merül fel, mert a projekt elhúzódik, azt látni kell, 
hogy a Kft. szükséges, mivel ez a pályázat egyik feltétele. Most kell elkezdeni erről 
komolyabban beszélni, mivel anyagi ráfordítást is igényelni fog, legalábbis többet, mint 
eddig. 
 

7. npr: Városközpont engedélyezési tervdokumentáció jóváhagyása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezető 

 
Félegyházi András: Következő téma, ami szintén a városközpont beruházáshoz kapcsolódik, 
az engedélyezési tervek elfogadása. A tervdokumentációk megérkeztek, az elkövetkezendő 
napokban megtekinthetőek itt a polgármesteri hivatalban. A lakossági fórumon 
elhangzottakkal megegyezik a tartalma, a képviselő-testületnek most arról kellene dönteni, 
hogy elfogadja a terveket, melyek értelemszerűen becsatolásra kerülnek a benyújtott építési 
engedély kérelemhez. Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte 
a képviselőket, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
261/2012. (10. 08.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az A+Építész 
Stúdió Kft által készített, az „Ezeréves Visegrád Városközpont Fejlesztése”  építési 
engedélyezési tervdokumentációját. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
8. npr: Aljegyzői pályázat kiírása 
Előterjesztő: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármestert, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Korábban már többször szó volt arról, hogy az önkormányzat 
mulasztásos törvénysértést követ el azzal, hogy nincs betöltve az aljegyzői státusz. Az 
aljegyzői pályázati felhívás a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült. Az elmúlt 
időszakokban kialakult helyettesítői jegyzői rend nem biztos, hogy a megfelelő hivatali 
munka biztosítékát jelentette. De a lényegen ez nem változtat, hogy a régi és az új jogszabályi 
környezet is előírja, hogy aljegyzőnek lennie kell városban. A pályázat benyújtási határideje 
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november 15. lenne, ezt követően megfelelő hosszúságú bírálati szakasz áll rendelkezésre és 
az aljegyzői státusz 2013. január 1-vel betölthető.  
 
Félegyházi András: Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, kérdezte a képviselőket, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
262/2012. (10. 08.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében meghatározott feltételekkel 
pályázati felhívást tesz közzé aljegyzői munkakör betöltésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati kiírást a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet hivatalos honlapján, valamint a helyben szokásos módon tegye közzé. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
melléklet 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

aljegyzői munkakör betöltésére 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői munkakör 

betöltésére. 

Szervezeti egység megnevezése: 
Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala; 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

 
Ellátandó feladat: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1)-(2) bekezdésében 
meghatározott feladatok. 
 

Pályázati feltételek: 

- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles 
közigazgatási menedzser szakképesítés; 

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az OKV elnöksége által a teljes körűen 
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés; 

- magyar állampolgárság; 
- büntetlen előélet; 
- legalább kétévi közigazgatási gyakorlat; 
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 
A pályázat elbírálásánál előny: 
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- angol és/vagy német nyelv ismerete; 
- vezetői gyakorlat; 
- helyismeret. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

- részletes szakmai önéletrajzot; 
- az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseket; 
- a képesítést igazoló okiratok másolatát; 
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 
- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a 
teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek; 
- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 
hozzájárul-e. 
A kinevezés határozatlan időre szól.  
A kinevezés és az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény és a Képviselő-testület döntése alapján történik. Az önkormányzat szolgálati 
lakást nem tud biztosítani. 
 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő közzététel napja: 2012. október 15. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 15. 
A pályázat elbírálója:  
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete; 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
A pályázat elbírálásának határideje:  

A benyújtási határidő lejártát követően, 2012. december 7. 

Az állás betölthető: 2013. január 1. 

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „aljegyzői pályázat” megjelöléssel Visegrád 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címezve kell benyújtani az alábbi címre: 
2025 Visegrád, Fő utca 81. 
További információ:  

Miklós Melinda jegyzői titkárságvezető: 06-26-398-090 

Megjegyzés:  
Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – 
megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak. 
 

9. npr: Adósságmegújító hitel szerződés megkötésére polgármesteri felhatalmazás 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az 50 millió forintos folyószámla hitelszerződés május 4-én került 
aláírásra, melynek lejárata december 21. A stabilitásról szóló törvény, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló Kormány rendelet értelmében a 
folyószámlahitel kiváltására szolgáló adósság megújító hitel igénybevételéhez kormányzati 
hozzájárulás szükséges. Mivel ez időigényes folyamat, ezért a felkészülést érdemes időben 
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elkezdeni. Az OTP Bank azt a tájékoztatást adta, hogy hitelt csak a lejáratkor igénybe vett 
folyószámla összegével megegyező mértékben fog kapni az önkormányzat. Tehát célszerűnek 
mutatkozik, hogy 50 milliót igényeljen meg az önkormányzat, de valóságban nem valószínű, 
hogy ennyi hitelt fog kapni.  
 
Bálint Zsolt: Tehát amennyi december 21-én az 50 millióból ki van merítve, annyi hitelt fog 
kapni az önkormányzat.  
 
Dr. Szabó Attila: Igen. 
 
Bálint Zsolt: Ez estben javasolja, hogy minél több számlát fizessenek ki eddig az időpontig, 
hogy minél több hitelt kapjon az önkormányzat. A Pénzügyi Bizottságnak is az a véleménye, 
hogy ez a kérelem minél előbb kerüljön benyújtásra. 
 
Mikesy Tamás: Egyetért azzal, hogy ez a keret jó ha van, nem feltétlen kell kimeríteni az 
egészet. A határozati javaslatban szereplő két ingatlanra van most bejegyezve a jelzálog? 

 
Dr. Szabó Attila: A határozati javaslatot az OTP küldte meg, tehát a két ingatlant ők 
határozták meg.  
 
Félegyházi András: Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
263/2012. (10. 08.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Felkéri a polgármestert, hogy a Visegrád Város Önkormányzata az adósságmegújító 
hitelszerződés megkötése érdekében keresse meg az OTP Bankot. 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti adósságmegújító hitelre vonatkozóan a 
hitelszerződés érdekében eljárjon, és az 50.000eFt-os 5 éves futamidejű adósságmegújító hitel 
szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adósságmegújító hitelhez a Kormány 
hozzájárulását kérje, az erre vonatkozó kérelmet nyújtsa be.  
4. Kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett adósságmegújító hitelt és járulékait a hitel 
futamidejének éveiben éves költségvetésének összeállításakor minden más fejlesztési kiadást 
megelőzően betervezi és jóváhagyja, valamint az ebből adódó tőke- és kamatfizetési 
kötelezettségeinek eleget tesz. 
5. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, 
ezen belül elsősorban a saját bevételeket, az állami hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat 
ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos 
államháztartási jogszabályokat.  
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6. Az Önkormányzat, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 1219/12 és 1287/9 hrsz. 
számú ingatlanokra az OTP Bank Zrt. javára bejegyzett első ranghelyi, 55 millió Ft összegű 
keretbiztosítéki jelzálogjog fenti hitelre vonatkozóan is fennálljon. 
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul 
rendelkezik. 
7. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP 
Banknál eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést az 
Önkormányzat képviseletében aláírja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzat több pontjában nem felel meg 
a hatályos közbeszerzési törvénynek, főleg a bíráló bizottság tagjainak kiválasztása ellentétes 
az új közbeszerzési törvénnyel. Mivel sok helyen kellett volna módosítani a jelenlegit, ezért 
egy teljesen új szabályzatot alkotott. Egyeztetve lett a közbeszerzési tanácsadó céggel is, az 
írásos előterjesztést a testület tagjai megkapták. 
 
Félegyházi András: Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
264/2012. (10. 08.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát - a határozat mellékletét képező tartalommal - 
elfogadja. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
(Szabályzatot lásd a jegyzőkönyv mellékletében) 
 

11. npr: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Széchenyi u. 35. szám alatti 
ingatlan villamos energia ellátás kiépítéséhez 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: A kivitelező cég tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kér a 
Széchenyi u 35. számú ingatlan energiaellátását biztosító földkábeles csatlakozó vezeték 
létesítésére.  
 
Bártfai István: A bizottság tárgyalta, támogatja, de csak út alatti fúrással, csak a legvégső 
esetben vágják át az utat. Amennyiben ez nem kivitelezhető, akkor visszatérnek rá.  
 
Félegyházi András: Tehát, akkor a bizottság javaslata szerint a határozati javaslat azzal a 
szöveggel egészül ki, hogy kizárólag az út alatti átfúrással kivitelezhető a kábelvezetés. Mivel 
a napirendhez több hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot 
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy kizárólag az út alatti átfúrással kivitelezhető a 
kábelvezetés, az kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének  

265/2012. (10. 08.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelem alapján tulajdonosi és 
közútkezelői hozzájárulását adja a Goldex Elektro Conrol Kft. által a Széchenyi utca 35. sz. 
ingatlan villamos energiaellátó földkábeles csatlakozó vezeték létesítéséhez, mely kizárólag út 
alatti átfúrással kerülhet kivitelezésre. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
12. npr: A „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című 

pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges döntés meghozatala 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az előterjesztésben olvasható, hogy a testületi döntés a 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére benyújtott projekt támogatási szerződésének 
megkötéséhez szükséges, melyet már az elmúlt évben be kellett volna nyújtani. Továbbá 
szükséges egy polgármesteri nyilatkozat becsatolása, mely szerint az önkormányzat nem vesz 
részt hasonló konstrukcióban, ehhez testületi felhatalmazás szükséges. Ismertette a határozati 
javaslatot.  
 
Hintenberger András: Megjegyezte, hogy 2013. január 1-től új hatósági díjképzés lesz, tehát 
ő hozzátenné, hogy a 2012. októberi díjpolitikát és díjképzést ismerte meg a testület. 
 
Félegyházi András: Érti a felvetést, de ezt a formát kéri a Duna Vértes. Mivel a témával 
kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az első határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 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  

266/2012. (10. 08.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Program” című pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges 
döntések meghozatala című előterjesztést megtárgyalta, és alábbi határozatot hozta:  
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1./09-11 (régi KEOP-2009-
1.1.1.) konstrukció pályázati kiírásai alapján, mint a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.) tagönkormányzata 
kinyilvánítja, hogy a KEOP-1.1.1./09-11 (régi KEOP-2009-1.1.1.) konstrukcióra benyújtandó, 
„Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című projekt részeként 
elkészült megvalósíthatósági tanulmányban, az üzemeltetési koncepció alátámasztásához 
nyújtott, és a tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, 
továbbá a bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismertük, és annak 
betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt befejezését követő 
minimum öt évig.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Félegyházi András: Az előterjesztés második határozati javaslata az előbb említett 
nyilatkozat aláírására történő felhatalmazásról szól. Mivel a témával kapcsolatban egyéb 
hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az első határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
267/2012. (10. 08.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Program” című pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges, 
a határozat mellékletét képező nyilatkozat aláírására felhatalmazza Félegyházi András 
polgármestert. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
melléklet 

 
NYILATKOZAT 

 
13. melléklet: Önkormányzat nyilatkozata az egyéb pályázatban, támogatási 
konstrukcióban való részvételről 
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KEOP-1.1.1./09-11 (régi KEOP-2009-1.1.1.) konstrukcióban benyújtásra kerülő 
„Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című pályázat 
projektgazdája, a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
(székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.) tagönkormányzatának polgármestere nyilatkozom 
az alábbiakról:  

 
A KEOP-1.1.1./09-11 (régi KEOP-2009-1.1.1.) konstrukcióban benyújtásra kerülő 
„Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című projekt 
keretében pályázó település - a települési szilárd hulladékok kezelésére vonatkozóan - 
más pályázatban, illetve támogatási konstrukcióban nem vesz részt. 

 
Visegrád, 2012. október 9. 

…………………………… 
Félegyházi András 

polgármester 
 
 
 
 

13. npr:  Járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy az előterjesztést jegyző úr készítette elő, megkérte, 
ismertesse azt. 
 
Dr. Szabó Attila: Január 1-vel alapvető változások fognak bekövetkezni a közigazgatásban. 
Létrejön a járási hivatal Szentendrén is, amelynek következtében a jegyzőtől az 
államigazgatási feladatok egy része elkerül. Ez Visegrádot az építéshatósági, gyámhivatali, 
egyes szociális igazgatási valamint az okmányirodai területen érinti. Minden 
önkormányzatnak megállapodást kell kötnie a Megyei Kormányhivatallal, mely arról 
rendelkezik, hogy hány fő státuszt vesz át a járás ügyintézővel együtt, illetőleg az ehhez 
szükséges ingó és ingatlan vagyont, melyek használati joga kerül át.  A jelen információk 
szerint Kormányablak nem kerül kialakításra Visegrádon, de ügysegéd kihelyezéséről lehet 
szó. Visegrádról a járási hivatalhoz 7 státuszt kellett biztosítani és hozzá 6 fő, zömében 
felsőfokú végzettségű ügyintézőt, akiket iskolai végzettség alapján választottak ki. A 
szentendrei Polgármesteri Hivatalhoz került át 1 fő építéshatósági ügyintéző kolléganő, mivel 
az I. fokú építéshatósági jogkör Szentendre Város Jegyzőjéhez kerül. Tehát az előterjesztés 
gyakorlatilag erről szó, a megállapodás aláírására, ünnepélyes keretek között október 12-én 
kerül sor Szentendrén. 
 
Bártfai István: Amennyiben nem lesz kormányablak Visegrádon, akkor is szükséges 
biztosítani a rendőrség épületét vagy lehet ezen később változtatni, ha mondjuk megújul a 
hivatal épülete, akkor ott is kaphatna helyet az ügysegéd.  
 
Dr. Szabó Attila: Az okmányiroda jövő január 1-től tovább működik a rendőrség épületében, 
ezért a járási hivatal a megállapodás mellékletét úgy töltötte ki, hogy az épület, mint ingatlan 
használatára igényt tart.  
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Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az alapeset az, hogy 2013. december 31-ig itt lesz a 
kormányablak Visegrádon, az okmányiroda épületében. Ezt az épületet mérték fel, ez 
alkalmas infrastrukturálisan a feladathoz. A jövőt tekintve fontos kérdés, hogy a majdani 
ügysegéd majd milyen munkát fog végezni, milyen jellegű feladatokat kap, kell-e egy állandó 
irodát biztosítani, vagy csak néha fog kijárni.  
 
Hintenberger András: Rendelkezik arról a megállapodás, hogy mikor kapja esetleg vissza az 
önkormányzat az épület használati jogát, tekintve, ha mondjuk Tahitótfaluban létrejön a 
kormányablak? 
 
Félegyházi András: Kérdésként ezt is meg lehet fogalmazni, egyébként az egész 
eljárásmódot kifogásolja, hogy miért kell most a testületnek elfogadnia egy olyan dolgot, amit 
másként nem is alakíthat. 
 
Hintenberger András: Az átkerülő dolgozóknak nincs is választási lehetőségük? 
 
Dr. Szabó Attila: Az új Kttv. szerint jogviszonyváltással kerülnek át a járási hivatalba, tehát 
választási lehetősége nincs, január 1-vel oda átkerülnek, kormánytisztviselők lesznek, ott 
viszont már akár felmondhat, amennyiben úgy dönt.  
 
Bálint Zsolt: Ha valakinek volt munkáltatói kölcsöne, azzal mi a helyzet? 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Azt a járás rendezi.  
 
Félegyházi András: Ami a visegrádi hivatala további működést illeti, jelen pillanatban 
számolják a pénzügyes kollégák, hogy milyen finanszírozás várható, a feladatok ismertek, ezt 
követően lehet majd kialakítani a struktúrát.  
 
Dr. Szabó Attila: Úgy véli, hogy november tájékán a testület elé tud kerülni egy szakmai és 
pénzügyi szempontból is összeállított anyag a hivatal jövő évi működésére vonatkozóan.  
 
Félegyházi András: Mivel a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, ismertette a határozati javaslatot. Kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
268/2012. (10. 08.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta és 
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. 
melléklete alapján elkészített - az előterjesztés mellékletét képező - „Megállapodás a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához” elnevezésű Megállapodást jóváhagyja. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Megállapodás 
aláírására. 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2012. október 31. 

melléklet: 
 
 
Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához 
 
amely létrejött egyrészről: 
Félegyházi András polgármester, 
a Visegrád Város Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) képviselője, 
mint átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt: Átadó) 
 
másrészről: 
...................................................... kormánymegbízott, 
Budapest Főváros Kormányhivatala/a ...................................................... Megyei 
Kormányhivatal képviselője 
mint átvevő/használatba vevő (a továbbiakban együtt: Átvevő) 
 
– együttesen: Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
 
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) úgy 
rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, 
amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását 
biztosítják 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. Mindezek 
alapján Felek az ingyenes használati jog alapításához, a Törvény alapján egyéb jogcímen 
átkerülő vagyonelemekhez kapcsolódó részletkérdésekről, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszámátadásról megállapodást kötnek. 
A megállapodás célja a 2013. január 1-jétől létrejövő fővárosi és megyei kormányhivatalok 
járási (fővárosi kerületi) hivatalaihoz (a továbbiakban: Járási Hivatalok) kerülő 
államigazgatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében a korábban ezen feladatellátást 
szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ingyenes használati, illetve egyéb 
jogcímen történő átadás feltételeinek, az ehhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges 
keretek meghatározása. 
 
II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 
 
A megállapodás tárgya a járásokhoz átkerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan és ingó vagyon, továbbá vagyoni értékű jog Magyar 
Állam általi ingyenes használati, illetve – az előbbi vagyoni elemeken túlmenően – az Átadó 
döntése szerint egyéb jogcímen történő jogának alapításához kapcsolódó főbb feladatok, 
illetve a Felek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározása. 
Amennyiben az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását szolgáló valamely ingó 
vagy ingatlan vagyon bérleti vagy más szerződés alapján van az Átadó használatában, a 
Magyar Állam a használat időtartama alatt beléphet a szerződésbe. 
Átadó döntése alapján az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátására megfelelő 
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állapotú és méretű ingatlant ajánlhat fel. Ebben az esetben az ingatlan tulajdonjoga a Magyar 
Államra száll. 
Az átkerülő feladat és az annak ellátását szolgáló vagyon használati jogának, illetve az egyéb 
jogcímen átvételre kerülő vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a 
jogutódlásra és az átvett vagyonnal való gazdálkodásra a Törvény, az államháztartásról szóló 
2011. évi. CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
rendelkezései az irányadóak. 
 
III. A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 
 
Átadó és Átvevő a feladatok ellátásához kapcsolódó vagyon ingyenes használatba vétele, 
illetve egyéb jogcímen történő átvétele során kölcsönösen együttműködve járnak el. Az 
együttműködés keretében Átadó közreműködik a járási biztos, vagy a kormánymegbízott által 
meghatalmazott képviselő jogszabályban meghatározott, átvétellel kapcsolatos feladatainak 
ellátásában is. 
Átadó a Törvény mellékletében szereplő, jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 
teljességi nyilatkozat aláírásával teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és 
az átadott adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljes 
körűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért. 
Átadó felelősséget vállal továbbá azért, hogy az ingyenes használatra átadott vagyontárgyak 
állaga a birtokba vétel időpontjakor alkalmas az átvett államigazgatási feladatellátás technikai 
feltételeinek biztosítására és a rendeltetésszerű használatra. 
 
IV. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 
 
Átadó és Átvevő megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik az ingatlan és ingó 
vagyon használatba adásának tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, az átvételre kerülő 
államigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők és munkavállalók, illetve álláshelyek 
számát, illetve rendelkeznek a megállapodás aláírását követően az átadásig keletkező jogokról 
és kötelezettségekről. 
 
1. Ingatlanok használatba adása 
1.1. Átadó tulajdonában lévő ingatlanok 
Az Átadó tulajdonában lévő ingyenes használatba adási eljárásban érintett ingatlanok 
felsorolását, illetve az ingatlanok adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Átadó által a 
Járási Hivatalnak átengedett ingatlanhoz kapcsolódó pályázatok felsorolását a 7. számú 
melléklet tartalmazza. 
a) Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat Átvevő kizárólagosan 
használhatja. 
A kizárólagosan használt ingatlanok esetében a Járási Hivatal viseli az ingatlan fenntartásával, 
üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket. Ezek közé tartoznak különösen a 
közüzemi szolgáltatások díjai, az ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő, illetve a Járási 
Hivatal foglalkoztatottai által okozott kisebb hibák javítása. Az ezeken kívüli, különösen az 
épület szerkezetét is érintő átalakítások, felújítások, rekonstrukciók elvégzése annak a félnek a 
kötelezettsége, akinek az átalakítás, a felújítás, a rekonstrukció az érdekében áll, illetve aki azt 
szükségesnek tartja. 
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b) Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat a Járási Hivatal az 
Átadóval közösen jogosult használni. 
A közösen használt ingatlanok esetében az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, 
karbantartásával kapcsolatos költségeket az Átadó és a Járási Hivatal közösen viselik Felek 
által közösen meghatározott megosztás szerint. Ezek közé tartoznak különösen az ingatlan 
mindennapos használatából eredő kisebb hibák javítása. A közösen használt ingatlanok 
esetében a megosztásra kerülő, illetve a kizárólag az Átadót terhelő költségek behatárolására a 
kizárólagosan használt ingatlanokra vonatkozó pontban meghatározottakat kell alkalmazni. 
Átadó és Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésű 
ingatlanok kiadásainak megosztása érdekében 2013. január 31-ig ingatlanonkénti bontásban 
külön megállapodást kötnek. 
Az Átadó és az Átvevő megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az Átvevő által kizárólagosan, 
illetve az Átadó és az Átvevő által közösen használt ingatlanok, ingatlanrészek tekintetében a 
közüzemi költségek mérését szolgáló órák megosztásra, illetve az Átvevő nevére kerülhetnek-
e. 
1.2.  Az Átadó által bérleti, vagy egyéb szerződés alapján használt ingatlanok 
Az Átadó által bérleti vagy egyéb szerződés (a továbbiakban: szerződés) alapján használt, az 
államigazgatási feladat ellátására szolgáló ingatlanok adatait, valamint ingatlanonként a 
szerződésből fakadó kötelezettségek (különös tekintettel a szerződésben meghatározott, a 
kötelezettet terhelő költségek) felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza. 
Átadó az együttműködés keretében betekintést enged Átvevőnek, illetve a járási biztosnak a 
vonatkozó szerződésbe, annak érdekében, hogy a Törvény által biztosított, a szerződésbe 
félként történő belépésről megalapozott döntés születhessen. Mindemellett Átadó az 
alanyváltozást megelőzően a betekintési jog biztosításán túl részletesen, külön is tájékoztatja 
Átvevőt az érintett szerződés, valamint az ingatlan lényeges elemeiről (pl. havi bérleti díj 
összege, egyéb kötelezettségek, ingatlan állapota). 
Átvevő a szerződés, illetve a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek ismeretében dönt 
arról, be kíván-e lépni szerződésbe. A belépés időpontjától az Átvevőt illetik meg a bérleti 
(vagy egyéb) szerződésből származó jogok, illetve a Átvevőt terhelik a bérleti (vagy egyéb) 
szerződésből fakadó kötelezettségek. A bérleti (vagy egyéb) szerződésbe való belépés 
feltétele, hogy ahhoz a bérbeadó írásbeli hozzájárulását adja. 
Az Átvevőnek a szerződésbe félként történő belépésre vonatkozó nyilatkozata jelen 
megállapodás részét képezi. Felek a nyilatkozat értelmében megállapodnak, hogy a 2. számú 
mellékletben szereplő ingatlanok tekintetében Átvevő a használat időtartamára 2013. január 1. 
napjával kezdődően beléphet a szerződésbe. 
1.3.  Az Átadó tulajdonában lévő, jelzáloggal terhelt ingatlanok 
Az Átadó tulajdonában lévő, jelzálogjoggal terhelt és az ingyenes használatba, vagy 
tulajdonba adási eljárásban érintett ingatlanok felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. 
A jelzálogjog alapjául szolgáló kötelezettség – az ingatlan ingyenes használatba adását 
követően is – az Átadót terheli, ezért a jelzálogjoggal összefüggésben femerülő valamennyi 
intézkedési kötelezettség megtételére – az ingatlan ingyenes használatba adását követően is – 
az Átadó köteles. Az intézkedési kötelezettség felmerüléséről, valamint az azzal kapcsolatos 
intézkedés eredményéről az Átadó köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatni az Átvevőt. 
Amennyiben felmerül annak a lehetősége, hogy az érintett ingatlanok valamelyike 
tekintetében megnyílik a jelzálogjogosult kielégítési joga, köteles Átadó erről a 
tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni Átvevőt. 
Ha a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlanok bármelyikét érintően a jelzálogjog 
jogosultjának kielégítési joga megnyílik, az Átadó köteles másik olyan, az előző ingatlannal 
azonos funkciójú és állapotú ingatlant felajánlani, amelyben továbbra is folyamatosan és 
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fennakadás nélkül biztosított az államigazgatási feladat hatékony ellátása. 
Az Átadó vállalja, amennyiben másik ingatlan felajánlására nem képes, egyezség létrehozását 
kezdeményezi a jelzálogjog jogosultjánál a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról. A 
kezdeményezésről és annak eredményéről az Átadó az Átvevőt írásban tájékoztatni köteles. 
2. Ingóságok használatba adása 
A Törvény értelmében Átadó 2013. január 1. napjától kezdődően Átvevő használatába adja az 
átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátásához szükséges ingó vagyont. Az Átadó 
tulajdonában lévő és az ingyenes használatba adási eljárásban érintett ingóságokat az Átadó 
által összeállított, és a megállapodáshoz csatolt eszközkarton tartalmazza. Az 
infokommunikációs eszközállomány és a szerzői jog alá tartozó termékek tételes felsorolását 
a 8. számú mellékleten és külön eszközkartonon szükséges feltüntetni. A leltár hitelességét 
Átadó az aláírásával igazolja. 
A Járási Hivatalba átkerülő gépjárművek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza. 
Az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátásához szükséges ingóságok 2013. január 1. 
napjától Átvevő önálló gazdálkodási jogkörébe kerülnek. Amennyiben az Átvevő az 
ingóságok feletti ingyenes használati jogát egy, a tulajdonában, vagy egy más jogcímen 
használatában lévő ingatlanban kívánja gyakorolni, az Átadó és Átvevő az ingó 
vagyonelemek fizikai mozgatása során köteles együttműködni annak biztosítása érdekében, 
hogy az államigazgatási feladatellátáshoz szükséges ingó vagyonelemek 2013. január 1-jétől 
rendelkezésre álljanak. A használatba adás ingyenes és az átvételre kerülő államigazgatási 
feladatok ellátásának időtartamára szól.  
3. A Járási Hivatalba kerülő foglalkoztatottak 
A Törvény alapján az átvett feladatokat ellátók, valamint az ezzel összefüggésben 
funkcionális feladatokat ellátók álláshelyeinek a számát, munkakörökre illetve személyekre 
lebontva az 5. számú melléklet tartalmazza. Külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott 
státuszok számát. Átadó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az 5. számú mellékletben 
szereplő köztisztviselők és munkavállalók személyi anyagát legkésőbb 2012. december 31-ig 
átadja Átvevőnek. 
Az átvételre kerülő köztisztviselők és munkavállalók részére korábban nyújtott munkáltatói 
kölcsön visszafizetése a köztisztviselők és munkavállalók részéről változatlanul az Átadó 
javára történik. Amennyiben tanulmányi szerződéssel rendelkező köztisztviselő vagy 
munkavállaló kerül átvételre, a tanulmányi szerződés tekintetében az Átadó helyébe az Átadó 
lép. 
Amennyiben a megállapodás megkötése és a foglalkoztatottaknak a Járási Hivatalba történő 
átvétele közötti időpontban a foglalkoztatottak személye, vagy a foglalkoztatással összefüggő, 
e megállapodás 5. számú mellékletében meghatározott tény vagy adat megváltozik, azt Átadó 
három napon belül köteles írásban közölni Átadóval. 
4. Átadó jogai és kötelezettségei 
Átadó, mint tulajdonos évente ellenőrzi a kormányhivatal, mint Átvevő nemzeti vagyonnal 
való gazdálkodását. Amennyiben – akár az éves ellenőrzés során, akár más módon – az Átadó 
tudomására jut, hogy Átvevő a vagyont nem rendeltetésszerűen használja, vagy rongálja az 
Átvevőhöz fordulhat, aki köteles 15 napon belül a vagyon használatával kapcsolatos 
álláspontját írásban az Átadó részére eljuttatni. Amennyiben Átadó álláspontja szerint a nem 
rendeltetésszerű használat a továbbiakban is folytatódik Átadó az Átvevő felügyeleti 
szervéhez fordulhat intézkedés megtétele érdekében. 
5. Átvevő jogai és kötelezettségei 
Átvevő köteles gondoskodni az általa használt ingó és ingatlan vagyon karbantartásáról, 
továbbá köteles viselni a rendeltetésszerű használattal összefüggésben felmerült üzemeltetési 
(beleértve a biztosítási) fenntartási és javítási költségeket. A rendeltetésszerű használat során 
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elhasználódott, elveszett vagy elpusztult ingó vagyontárgyak pótlása az Átvevő 
kötelezettsége. 
Átvevő az ingyenesen használatába adott vagyont rendeltetésszerűen a közvagyont használó 
személytől elvárható gondossággal használja, hatékonyan és költségtakarékosan működteti. 
Átvevő a használatába kerülő ingó és ingatlan vagyont harmadik személy részére használatba 
vagy bérbe nem adhatja – kivétel ez alól, az Átadó jóváhagyásával, ha azt időlegesen nem 
használja –, továbbá nem terhelheti meg és nem idegenítheti el. 
Átvevő az államigazgatási feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont köteles az 
Átadó részére visszaadni. Átvevő évente egyszer köteles jelenteni az Átadó felé a 
használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat. 
6. Vagyonkezelői jog 
A Törvény alapján a Magyar Állam ingyenes használatába kerülő vagyontárgyak 
vagyonkezelője a használati jog keletkezésével egyidejűleg a fővárosi és megyei 
kormányhivatal lesz. A tulajdonos, valamint a vagyonkezelő a használattal és a működtetéssel 
kapcsolatos valamennyi fontos kérdést a közöttük létrejövő vagyonkezelési szerződésben 
rendezik. A Felek vállalják, hogy a vagyonkezelési szerződést legkésőbb 2013. június 30-ig 
megkötik. 
A vagyonkezelői jog – a használati jog ingyenes átengedéséhez igazodóan – határozatlan 
időre, az átvételre kerülő államigazgatási feladat ellátásának az időtartamára jön lére. 
A vagyonkezelő köteles a vonatkozó jogszabályok előírásai, valamint a mindenkor hatályos 
számviteli törvénynek és egyéb számviteli jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 
adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek eleget tenni, ennek keretében köteles az 
ingyenes használatba adott ingó vagyonra vonatkozó éves leltárt elkészíteni. 
A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető 
minden közérdekből nyilvános adat, valamint az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre 
vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására. 
 
V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
Átvevő a használatába kerülő valamennyi ingatlant érintően köteles intézkedni a használati 
jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt a megállapodás aláírását követően, de 
legkésőbb 2012. december 31-ig. Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges 
„bejegyzési engedélyt” az Átadó írásbeli nyilatkozat formájában köteles megadni. 
Felek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a használatába adott gépjárművek 
tekintetében Átvevő a közúti közlekedési nyilvántartásba üzembentartóként bejegyzésre 
kerüljön. Felek megállapodnak abban, hogy a bejegyzéssel kapcsolatos költségek Átvevőt 
terhelik. Felek rögzítik továbbá, hogy a bejegyzést követően valamennyi a gépjármű 
használatával kapcsolatos költség Átvevőt terheli. 
A Járási Hivatalnak átengedett vagyonelemeket érintő peres és nemperes, valamint 
végrehajtási eljárásokat a 6. számú melléklet tartalmazza. 
Átvevő az ingyenes használat időtartama alatt Átadóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával 
bármikor lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról. A lemondó 
nyilatkozatot a lemondás időpontját megelőzően legalább 30 nappal szükséges közölni az 
Átadóval. A használati jogról való lemondás tényét Átvevő köteles jelezni azon 
nyilvántartások felé, ahová a használati joga bejegyzésre került. 
Felek tudomásul veszik, hogy használati jogról való lemondással egyidejűleg az adott 
vagyontárgy tekintetében megszűnik a vagyonkezelői jog is. Ennek tényét kötelesek 
haladéktalanul átvezetni a vagyonkezelési szerződésben is. 
Átadó és Átvevő kapcsolattartókat jelölnek ki, akik a megállapodásból eredő feladatokat 



36 

 

egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről. 
 
Átadó által kijelölt kapcsolattartó(k): 
Neve: Félegyházi András 
Beosztása: polgármester 
Elérhetősége: 06-26-398-090 
 
Átvevő által kijelölt kapcsolattartó(k): 
Neve: 
Beosztása: 
Elérhetősége: 
 
Felek rögzítik, hogy kapcsolattartóik útján kölcsönösen tájékoztatják egymást a 
vagyonhasználatot érintő minden lényeges körülményről, tényről veszélyről, illetve 
változásról. 
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevőt jelen megállapodás aláírását követő 3 
munkanapon belül tájékoztatja a működőképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali 
teendők (pl. pénzügyi műveletek, beszámolók, elszámolások, adatszolgáltatások teljesítése, 
meghosszabbítandó, felmondandó szerződések, kiírandó közbeszerzések stb.) megtételéről és 
határidejéről. 
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az ingyenes használatba kerülő ingatlanok és 
ingóságok működését biztosító, a Felek által közösen meghatározott szerződéseket – a 
szerződések feltételeit tekintve Átvevővel egyeztetve – 2013. március 31. napjáig 
meghosszabbítja azzal, hogy a 2013. január 1-jét követően a kötelezettségvállalás az Átvevőt 
terheli. 
Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás végrehajtása során a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, 
együttműködve járnak el. 
Felek rögzítik, hogy az átvett államigazgatási feladatok ellátására szolgáló vagyon 
elidegenítésére és megterhelésére 2013. január 1-jéig nem kerülhet sor. E rendelkezés alól 
kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyleteket Átadó a 2011. vagy a 
2012. évben döntést hozott, és az abból befolyó bevételt Átadó a 2012. évi költségvetésében 
tervezte, továbbá Átvevő egyes vagyonelemeket érintően Átadó kérelmére felmentést adhat az 
elidegenítési és terhelési tilalom alól. 
Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
Felek tudomással bírnak arról, hogy a megállapodást 2012. október 31-ig, a vagyonkezelési 
szerződést legkésőbb 2013. június 30-ig meg kell kötniük és tisztában vannak azzal a ténnyel, 
hogy e határidő elmulasztása az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító 
vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem akadályozza.  
 
Jelen megállapodás 8 eredeti példányban készült és ... számozott oldalból áll, amelyből négy 
példány az Átadót, négy példány Átvevőt illeti meg. 
 
Kelt: ..........................., 2012. ...................................................... „  ” 
 
................................................................................. ................................................................................. 

polgármester kormánymegbízott 
Átadó képviseletében Átvevő képviseletében 
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14. npr: Egyebek 

 
A 263/2012. (10.08.) számú ökt. határozat módosítása 
 
Félegyházi András: Az adósságmegújító hitel kapcsán, a 9. napirend keretében hozott 
testületi döntést részben szükséges megváltoztatni, mert most derült ki, hogy a jelzálogként 
bejegyzendő egyik ingatlan, az 1219/12 hrsz-ú nem jó, mivel az megosztásra került, 1219/20 
és 1219/19 hrsz-ra. Ennek megfelelően ismertette a módosító határozati javaslatot: „Visegrád 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 263/2012. (10.08.) számú határozatának 6. 
pontjában szereplő helyrajzi számokat az alábbiak szerint módosítja: a „1219/12 hrsz.” 
helyébe a 1219/19 és 1219/20 hrsz lép.” Kérdezte a képviselőket, aki ezt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
269/2012. (10. 08.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 263/2012. (10.08.) számú határozatának 
6. pontjában szereplő helyrajzi számokat az alábbiak szerint módosítja: 
 
a „1219/12 hrsz.” helyébe a 1219/19 és 1219/20 hrsz. lép. 
A határozat egyéb rendelkezései változatlanok. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Testületi kérésre beszámolt arról, hogy az iskolai villámhárítóra kifizetett 
összeg miért lett magasabb az eredetileg tervezettnél. Az ajánlat 1.035.000 Ft+ Áfa volt, és a 
költségvetés tervezésekor az áfával nem számoltak.  
A továbbiakban köszönetét fejezte ki Schüszterl Károlynak, hogy a Város és 
Községgazdálkodási Csoport munkáját nyugdíjasként társadalmi munkában segíti. 
 
Bálint Zsolt: Alpolgármester úrtól kérdezi, hogy a lehetséges másik óvodaépülettel 
kapcsolatban van-e valami fejlemény? 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Folynak a tárgyalások. 
 
Bálint Zsolt: Örömmel vette észre, hogy a doktornő a helyettesítést itt oldja meg helyben, így 
nem kell lemennie a lakosoknak Dunabogdányba. 
 
Bártfai István: A Berkenye és Tölgyfa utca vízelvezetési terveivel kapcsolatban kellene egy 
lakossági fórumot tartani a lakóknak.  
 
Félegyházi András: Véleménye szerint két-három hét múlva össze lehetne hívni a lakókat, 
javasolja, hogy a Bizottság próbáljon meg találni egy időpontot.   
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Mivel egyebekben további kérdés, hozzászólás nem volt, a munkát megköszönt és az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
    polgármester                 helyettesítő jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    38/2012. 
Határozatok száma: 270-273/2012. (10.18.) 
 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. október 18-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről  
 

 

 

 

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi 
fordulójához való csatlakozásról szóló döntés 

2. Árvízvédelmi pályázat - fővédvonal kivitelezésére és kiviteli tervek elkészítésére kiírt 
közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában hozott döntés megerősítése 

3. Idegenforgalmi nevezetességet nyújtó „barna táblák” tulajdonjogának átvételi 
szándékáról szóló döntés 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-án, 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
 
Távol maradt képviselő: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester úr jelezte, hogy a mai ülésen nem 
tud jelen lenni. A napirendhez egy módosító javaslata volt, az egyebek napirend levételére 
vonatkozóan. Kérdezte a képviselőket, aki a napirendet ezzel módosítással elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) az ülés napirendjét, a módosító javaslattal együtt elfogadta. 
 

1. npr: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi 
fordulójához való csatlakozásról szóló döntés 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A héten írták ki a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2013 évi fordulójához 
való csatlakozásra vonatkozó pályázati felhívást, a csatlakozási nyilatkozatot október 26-ig 
kell megküldeni. Az elmúlt évekhez hasonlóan A és B típusú pályázat került kiírásra. Az A 
típusú pályázat a jelenleg is felsőoktatásban résztvevőkre, a B típusú, pedig a középiskola 
utolsó osztályában tanulóknak szól, akik a felsőoktatásban kívánnak továbbtanulni. A 
testületnek egyrészt a csatlakozásról szóló kérdésben kell döntést hoznia, valamint az 
ügyintézést megkönnyítendő javasolja a döntést a Népjóléti Bizottság hatáskörébe utalni. A 
támogatási összeg minimum havi 1.000 Ft/fő, maximum 5.000 Ft/fő. 
 
Mikesy Tamás: Általában az szokott lenni a gyakorlat, hogy a Pest Megyei Önkormányzat 
még annyit tesz hozzá, mint amennyit a helyi önkormányzat ad. 
 
Dr. Szabó Attila: Igen, de ők is maximum 5.000,- Ft-ig egészítenek ki. 
 
Bálint Zsolt: Javasolja, hogy a keretösszeget 400.000,- Ft-ban határozza meg a képviselő-
testület.  
 
Bártfai István: El tudja fogadni Bártfai Zsolt javaslatát.  
 
Félegyházi András: Mivel egyéb hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt, először 
kérdezte a képviselőket, aki elfogadja Bálint Zsolt módosító javaslatát, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
270/2012. (10. 18.) 
HATÁROZATA 

 



4 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Bálint Zsolt képviselő azon 
javaslatával, mely szerint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2013. évi éves keretösszegét 400.000 Ft-ban határozza meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az így módosított határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
271/2012. (10. 18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 
meghirdetett pályázati feltételek mellett a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 
A képviselő-testület a havi támogatás összegét a támogatásban résztvevők szociális 
körülményeit figyelembe véve havi maximum 5.000. Ft/fő összegben, az erre a célra fordítható 
2013. évi éves keretösszeget pedig 400.000 Ft-ban határozza meg.  
A képviselő-testület a beérkezett pályázatok elbírálását a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és 
Népjóléti Bizottság hatáskörébe utalja. 
Egyúttal a képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozásával kapcsolatos 
feladatokat lássa el. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2012. október 26. 

 
2. npr: Árvízvédelmi pályázat - fővédvonal kivitelezésére és kiviteli tervek 

elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában hozott döntés 
megerősítése 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály szabályossági tanúsítványa utáni 
dátumnak kell lenni a testületi határozatnak és mivel erről már egyszer hozott döntést a 
testület, ezért most meg kell ismételni, hogy ennek a kitételnek megfeleljünk. Mivel a 
napirenddel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot, kérdezte a képviselőket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel 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  
272/2012. (10. 18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megerősítve a 242/2012 
(09.13.) számú határozatában foglaltakat, a „Vállalkozási szerződés árvízvédelmi fővédvonal 
kivitelezésére és kiviteli tervek elkészítésére Visegrádon (FIDIC piros könyve szerint) a KEOP 
-2.1.2/2F/09-11-2011-0004 számú pályázati projekt keretében” kiírt közbeszerzési eljárást - a 
Kbt. 76. §. (1) bekezdés c) pontjára tekintettel – eredménytelenné nyilvánítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Idegenforgalmi nevezetességet nyújtó „barna táblák” tulajdonjogának 

átvételi szándékáról szóló döntés 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: A Magyar Turizmus Rt. megkereste az önkormányzatot, hogy a 11-es út 
mellett kihelyezett visegrádi nevezetességet jelölő táblát 1000,- Ft-os eszmei értéken átadná a 
városnak. Azt a tájékoztatást adták, hogy amennyiben azt mondja az önkormányzat, hogy nem 
kívánja átvenni, akkor is ott marad a helyén.  
 
Bálint Zsolt: És mi történik akkor, ha átveszi az önkormányzat? 
 
Dr. Szabó Attila: A fenntartási költségek terhelik az önkormányzatot.  
 
Bártfai István: A bizottság azt javasolta, hogy ne vegye át az önkormányzat.  
 
Félegyházi András: Véleménye szerint ezeknek a tábláknak nincs jelentősége, hiszen az 
egyiktől maga a vár is látható, a másik pedig Dunabogdányban van elhelyezve.  Ezen kívül 
nem érti a hozadékát.  
 
Hintenberger András: A dunabogdányit esetleg kicsit közelebb lehetne hozni, a másikat meg 
messzebb vinni.  
 
Bártfai István: De bármi probléma adódik, bármi költség felmerül, az az önkormányzatot 
fogja terhelni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a felolvasott határozati javaslattal, mely szerint nem kívánja átvenni az 
önkormányzat a táblák tulajdonjogát, egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat  és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
273/2012. (10. 18.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Turizmus Zrt. 
által felkínált 2 db idegenforgalmi nevezetességet jelölő ún. „barna táblák” tulajdonjogát 
nem kívánja átvenni. 
A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Magyar Turizmus Zrt.-t 
tájékoztassa a döntésről. 
 

Határidő: 2012. október 20. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont nem lévén Félegyházi András polgármester a munkát megköszönte 
és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

Félegyházi András       Dr. Szabó Attila 
    polgármester                helyettesítő jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    39/2012. 
Határozatok száma: 274-281/2012. (10.29.) 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről  
 

 

1. Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat szakmai állományú közalkalmazotti létszámkeretének emelése 

2. A helyi állattartás szabályairól szóló 12/2004. (VIII.12.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezése 

3. Végleges döntés az Áprily Lajos Általános Iskola további működtetése tárgyában 

4. EU Önerő Alap igénylés pályázati önerő tárgyában 

5. Javaslat a helyi iparűzési adó mértékének csökkentésére az adót határidőben befizető 
vállalkozók részére 

6. Homlokzat felújítási pályázat kiírása 

7. Közútkezelői- és tulajdonosi hozzájárulás a Fő u. Rév u. – Mozi köz közötti szakasz 
járdafelújítása és forgalomcsillapítása tárgyában  

8. Visegrád, Rákóczi u. 254/1 és 254/2 hrsz-ú önkormányzati területeken folyamatban lévő 
útépítési engedélyezési eljárás visszavonása 

9. Budenszki József kérelme elárusító pavilonok kihelyezésére a „KRESZ park” területén 

10. Pályázati kiírás az ifjúsági alapból történő támogatás elnyerésére 

11. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én, 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
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Félegyházi András: Köszöntötte a testület tagjait, megállapította, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, 5 fővel van jelen. Két képviselő jelezte késését. Ismertette az ülés napirendjét. 
Javaslatot tett arra, hogy a 3. napirendi pontot vegyék előre tekintettel arra, hogy igazgató 
asszonynak hamarosan el kell mennie. 
 
Mikes Tamás: Jelezte, hogy szeretné napirendre vetetni az ifjúsági alapra kiírandó pályázatot. 
 
Félegyházi András: Az ifjúsági alap pályázat kiírását a 10. napirendi pontként javasolja felvenni 
napirendre. Mivel a napirendre vonatkozóan több módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a napirend módosításával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt és Dr. Kucsera Tamás Gergely képviselők nem voltak jelen) az 
ülés napirendjét a módosításokkal együtt elfogadja. 
 
Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időszakról 
 
Félegyházi András:  

- A Kormányhivatal lezárta a törvényességi ellenőrzési eljárást a társadalmi részvétel 
szabályairól szóló rendelet megalkotása kapcsán. 

- Látogatást tett az idősek otthonába az idősek napja alkalmából, köszönetét fejezte ki 
Zeller Tibornak, aki az ajándékok egy részét biztosította. 

- Megköttetett a hulladékszállítási szerződés az AVE Tatabánya Zrt-vel. 
- Az ingyenes zöldhulladék begyűjtés napja november 20.-a lesz, ez természetesen még 

meghirdetésre kerül. 
- Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester úr képviselte a városvezetést a nemzetiségi 

találkozón és bálon, valamint a Visegrádi Szövetség fotókiállításának megnyitóján. 
- Október 23-én a moziban tartottak ünnepi megemlékezést 
- A Kistérségi Társulásnak múlt héten volt egy ülése, ahol a társulás felszámolásáról volt 

szó, határozatot nem tudott hozni a társulás, holnap után lesz egy ismételt ülés e 
vonatkozásban 

- A Járási Hivatal képviseletében a járási biztos asszony tett látogatást az okmányirodában. 
A legutóbbi információk szerint kormányablak minden olyan helyen működni fog, ahol 
jelen pillanatban okmányiroda működik, ezért 2014-től vagy 2013. második felétől 
kormányablak is működni fog Visegrádon. Addig ugyanaz az ügyfélszolgálati rend, 
ugyanazokkal a dolgozókkal folytatódik az ügyintézés az okmányirodában.  

- A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja ismét kiírt egy részben 
közfoglalkoztatásra, részben biomassza kazánok illetve fás szárú zöldanyag aprításra 
alkalmas gép beszerzésre vonatkozóan egy pályázatot. Az önkormányzat benyújtotta a 
pályázatot, a közreműködésben köszönet illeti meg Hintenberger Andrást, Gerstmayer 
Beát és Kárpát Zoltánt.  

- 2010-ben a város elköltött az iskolában egy 1 millió forint értékű informatikai eszköz 
beszerzést, mely összeg pályázati támogatásból származott. Az elszámolás azonban, a 
megadott 1 hónapon belül nem történt meg, további fél éve lett volna az 
önkormányzatnak, hogy ezt megtegye, de ekkor sem történt meg. 2012. április 23-án 
érkezett a támogatási összeg visszafizetésére kötelező határozat a Magyar 
Államkincstártól. Ekkor az elszámolást a pénzügyi vezető, Láng Anikó elkészítette az 
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iskolával közösen és benyújtotta május 3-án a Magyar Államkincstár felé. A múlt 
pénteken érkezett meg a másodfokú határozat, mely szerint ezt az utólagos elszámolást 
nem tudják figyelembe venni, így a támogatást a kamatokkal együtt vissza kell fizetni. 
Vélhetően az is oka lehet ennek a helyzetnek, hogy abban az időszakban nem volt 
pénzügyi vezetője a hivatalnak, a jegyző az éppen gyes-ről visszatérő Eőryné Dr. Mezei 
Orsolya volt. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a Magyar Államkincstár a saját 
ügyintézési határidejét egy alkalommal megváltoztatta és még azt is túllépte. Az átadás-
átvétel jegyzőkönyvébe ez a tétel nem szerepelt. A pályázatot 2010. őszén költötték el és 
utána kellett volna elszámolni. 

 
Bálint Zsolt: Tehát a pályázattal 2010. év vége felé kellett volna elszámolni, amikor nem volt 
pénzügyi vezető, de ettől függetlenül a hivatal munkájáért a jegyző felel és ez már nem az első 
ilyen eset.  
 
Félegyházi András: A Hivatal természetesen részlefizetést fog kérni, de persze ez nem 
vigasztalja az önkormányzatot.  
Van ezen kívül egy másik kellemetlen téma is. A múlt hét előtti héten érkezett a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelőtől egy levél, melyben arról tájékoztat, hogy 2011. augusztus 8-án a MNV 
tájékoztatást, egyeztetést kér, illetve korábbi megválaszolatlan leveleire választ szorgalmaz.  
Hivatkozik egy megkeresésre, melyet 2012. március 19-én viszont tett az önkormányzat, amikor 
az előző testület már föloszlatta magát. Ebben a levélben kéri az önkormányzat vezetése, hogy az 
öböl környékét, illetve a parti területeket Visegrád hasznosíthassa. Erre a levélre válaszként az 
MNV Zrt. április 3-án személyesen egyeztetett az önkormányzat képviseletével, aki ebben a 
levélben következetesen Rózsa úrnak hívnak. Ezeken az egyeztetéseken a hivatalos 
megbízólevélnek a hiányát fölvetették, de ennek ellenére tárgyaló partnerként elfogadták. A két 
héttel ezelőtti MNV levélben írják, hogy 2012. április 23-án, majd május 8-án érdeklődtek 
elektronikus levél útján, melyre az önkormányzat informálisan azt a tájékoztatást adta, hogy 
egyelőre a projektet nem folytatják. Az időközi választás május 6-án volt, ezt követően 
kérdésként merül fel, hogy május 8-án egy keddi napon ki lehetett az, aki ezt a tájékoztatást adta 
a MNV Zrt-nek, holott ez Visegrád életében évtizedek óta egy nagyon fontos kérdés. Ezt 
követően fölvette a kapcsolatot a MNV Zrt. képviselőjével Schwarzenberger Zsolttal, aki átküldte 
a május 8-i e-malit, amelyet Rózsa József úr írt az önkormányzat képviseletében, és melyben 
tájékoztatja a MNV Zrt.-t arról, hogy május 6-án Visegrád új polgármestert választott, így az 
önkormányzat nem kíván tovább foglalkozni a projekttel, legfeljebb csak a következő választások 
után. A május 10-én történt átadás-átvételkor, Abonyi Géza arra a kérdésre, hogy kivel és miről 
tárgyalt az öböllel kapcsolatban, azt mondta: „az öböllel kapcsolatban egy magánszeméllyel 
tárgyalt, aki a választások után nem kívánja magát fölfedni”.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az a bizonyos tájékoztató levél milyen címről ment el, hogyan 
volt iktatva a hivatalban? 
 
Félegyházi András: Nem volt iktatva, ezt egy magán email címről küldte el Rózsa József. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Van olyan levél vagy megbízólevél a képviseletre ezzel az üggyel 
kapcsolatban, ami hivatalból ment ki?  
 
Félegyházi András: Volt néhány levél, de megbízó levél nem volt fellelhető.  
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A polgármesteri beszámolóval kapcsolatban több kérdés nem volt, javasolta térjenek át a 
napirendek tárgyalására. 
 
 
1. npr: Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat szakmai állományú közalkalmazotti létszámkeretének emelése 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
Meghívott: Bozóki Mariann iskolaigazgató 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Van egy jogszabály a megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatásáról, amely előírja, hogy azon munkáltatónál, ahol a 25 főt meghaladja a 
munkaképes foglalkoztatottak száma, ott a létszám 5%-nak erejéig megváltozott 
munkaképességű személyeket kell alkalmazni, ellenkező esetben rehabilitációs hozzájárulás 
fizetésére köteles, melynek éves összege 964.500 Ft/fő. A rendelet felsorolja, hogy kik 
minősülnek megváltozott munkaképességűnek. Jelenleg óraadókén foglalkoztat az iskola 
megváltozott munkaképességű személyt, így annak érdekében, hogy az iskola megfeleljen ezen 
jogszabályi rendelkezésnek szükséges az iskola létszámkeretének megemelése, hogy azt a 
személyt jelenlegi óraadó megbízási szerződésből állományba lehessen tovább foglalkoztatni. Az 
óraadóként fizetett bére fedezi azt az összeget, amit besorolása esetén kapna, így az idei 
költségvetés módosítását nem igényli, mert az az iskola költségvetésében a személyi juttatások 
soron rendelkezésre áll. 
 
Hintenberger András: Az oktatási bizottság megtárgyalta és támogatásáról biztosította az 
előterjesztést.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elégséges egy státusz megteremtése, ahhoz, hogy az 5%-ot 
teljesítsék?  
 
Bozóki Mariann: Jelenleg a munkavállalók száma 40 fő, ebből 4 félállású. Tehát lehet, hogy két 
státusszal kellene számolni. Tudomása szerint a félállású munkavállalót is egy főnek kell 
tekinteni. 
 
Bálint Zsolt: Tehát, ha most státuszba is kerül, az az egy fő jelenleg óraadó, akkor is még fel 
kellene venni egy főt. Van olyan, akit foglalkoztatni tudnának? 
 
Bozóki Mariann: Pedagógiai asszisztens munkakörbe tudnának foglalkoztatni egy személyt, ami 
egyébként is kötelező lesz 2013. szeptembertől, de nem talált még rá alkalmas személyt. Így kéri 
mindenki segítségét ebben.  
 
Hintenberger András: Javasolta, hogy a helyi segítő szervezeteket, vagy civil szervezeteket 
kellene megkeresni, hogy nincs-e a látókörükben ilyen személy.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot. Kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
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jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
274/2012. (10. 29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvény 
előírásainak való megfelelés érdekében engedélyezi a fenntartásában működő Áprily Lajos 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakmai 
állományú közalkalmazotti létszámkeretének 1 fő fél állású munkavégzésű státusszal történő 
emelését. 
A képviselő-testület döntéséhez nem szükséges a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása, 
mivel 1 fő fél állású munkavégzésű státuszú közalkalmazott alkalmazásához szükséges pénzügyi 
fedezet az idei évi költségvetés személyi juttatások sora terhére rendelkezésre áll. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: A helyi állattartás szabályairól szóló 12/2004. (VIII.12.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A rendelet hatályon kívül helyezésére azért van szükség, mert 2012. október 1-
től az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. tv alapján mezőgazdasági 
haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. A helyi rendelet ezen állatok 
tartását több vonatkozásban korlátozta, továbbá felsőbb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes 
egy alsóbb rendű jogszabály. A rendelet több rendelkezésében ellentétes volt a magasabb szintű 
jogszabályokkal, ami szintén indokolja a rendelet hatályon kívül helyezését. Továbbá 
Alkotmánybírósági döntés is született a vonatkozásban, hogy a kedvtelésből tartott háziállatokra 
(kutya, macska) vonatkozó korlátozásokat is hatályon kívül kell helyezni a helyi rendeletekből. 
Ezen indokok miatt az állattartási rendelet annyira kiüresedne, hogy annak további fenntartása 
nem indokolt, így a hatályon kívül helyezésre tesz javaslatot. A Kormány rendelet továbbra is 
állatvédelmi hatóságként a jegyzőt jelöli ki, akinek jogosultsága lesz továbbra is az országos 
szintű szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abba 
hagyására kötelezni az állattartót. A szomszédok közötti állattartási ügyek intézésére továbbra is 
fennáll a birtokvédelmi eljárás lehetősége. Fenti indokok alapján javasolja a helyi állattartási 
rendelet hatályon kívül helyezését.  
 
Hintenberger András: Ez tulajdonképpen azt is jelentheti, hogy ha valakinek úgy tartja kedve, 
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akkor lakóháznál 50 szarvasmarhát is tarthat? 

Dr. Szabó Attila: Ehhez különféle egyéb jogszabályi előírásoknak is meg kell felelnie, mint az 
építésügy, a közegészségügy és természetesen az állattartás szabályainak, így nem valószínű, 
hogy erre sor kerülhet. 

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, felolvasta 
a rendeletet. Kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a helyi állattartás szabályairól szóló 12/2004 (VIII.12.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletét elfogadta. 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
17/2012. (X.30.) önkormányzati rendelete 

 a helyi állattartás szabályairól szóló 12/2004 (VIII.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről  

 
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
3. npr: Végleges döntés az Áprily Lajos Általános Iskola további működtetése tárgyában 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: E tárgyban a szeptember 27-i ülésén szándéknyilatkozatot fogalmazott meg 
a testület, mely szerint az iskola működtetését nem kívánja az államtól átvállalni 2013. január 1-
től. Ezzel egyidejűleg fenntartotta az önkormányzat azt a jogot, hogy amennyiben az elkövetkező 
egy hónapban olyan információ jut birtokába, ami a szándéknyilatkozat megváltoztatására 
sarkallná, akkor ezt megteszi. Ilyen meghatározó adat nem jutott a testület tudomására, ezért a 
27-én meghozott döntés megerősítésére tesz javaslatot. 

Bálint Zsolt: Annak a lehetősége megvan, hogy minden évben nyilatkozhat arról az 
önkormányzat, hogy kívánja-e visszavenni a működtetést.  

Félegyházi András: Igen, ez a lehetőség a köznevelési törvényben benne van. 

Schüszterl Károly: Gyakorlatilag az önkormányzat nem az iskoláról mond le ezzel, hanem a 
fenntartási illetve rezsi költségekről. 

Félegyházi András: Röviden megfogalmazva, igen, mert abban a szerencsés helyzetben van a 
város, hogy ezt átvállalja az állam. Mivel a napirenddel kapcsolatosan több kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati javaslatot és mivel azzal kapcsolatosan nem volt 
módosító javaslat, így kérdezte a képviselőket, aki elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

275/2012. (10. 29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Áprily Lajos Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (2025 Visegrád, Rév u. 
2.) 2013. január 1. követő működtetését a Magyar Államtól nem vállalja át. 
A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az 
állami intézményfenntartó központot. 
 

Határidő: 2012. október 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

4. npr: EU Önerő Alap igénylés pályázati önerő tárgyában 
Előterjesztette: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az előterjesztés részletesen tartalmazza az EU önerő pályázat feltétel 
rendszerét, valójában arról van szó, hogy az arra rászoruló Európai Uniós projekteket vivő 
önkormányzatok, akik az önerő biztosításához banki hitelt vettek föl, azoknak egy vissza nem 
térítendő támogatás biztosításának lehetőségét nyújtja. Ez a pályázat azonban sajnos nem 
vonatkozhat a teljes városközpont projekt önerőjére, hanem csak a november 30-ig realizálódott 
számlák önerejére, ez gyakorlatilag 11.916.093,-Ft. 

Bálint Zsolt: Tehát az önerő ennyivel fog csökkeni? 

Félegyházi András: Igen. 

Bálint Zsolt: Mi történik akkor, ha nem valósul meg a beruházás, kivitelező hiányában? 

Félegyházi András: Véleménye szerint akkor ezt a támogatást az önkormányzatnak valószínűleg 
vissza kell majd fizetnie.  

Bálint Zsolt: Szeretné, ha ezt az összeget csak akkor költenék el, ha már biztosak abban, hogy 
nem keletkezik visszafizetési kötelezettség. 

Félegyházi András: Igen, érti a félelmet, és ezt ő is így gondolja. Mivel a témával kapcsolatban 
több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki felolvasott határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
276/2012. (10. 29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EU Önerő Alap 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) Kormány rendelet 5. §. (2) és (3) 
bekezdése szerint kérelmet nyújt be vissza nem térítendő önerő támogatásra. Az igényelt 
támogatás összege 11.916.093,- Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a kérelem benyújtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: Javaslat a helyi iparűzési adó mértékének csökkentésére az adót határidőben 
befizető vállalkozók részére 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző urat, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: A Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén javasolta, hogy a helyi iparűzési adót 
fizető vállalkozókat valamilyen módon kedvezményekkel kellene ösztönözni arra, hogy 
határidőben fizessék be az adót. A határozati javaslat erre vonatkozik. Illetőleg a helyi 
adórendelet áttekintése során több jogszabálysértést tapasztalt, emiatt a rendelet újraszabályozása 
vált indokolttá. Többek között például magasabb rendű jogszabályokkal ellentétes, illetőleg 
jogszabályalkotás technikailag is problémás. A magánszemélyek kommunális adójánál biztosított 
kedvezmények újraszabályozása is szükséges, mert a kedvezmények köre nem egyértelműen 
szabályozott, a gyakorlatban nehezen kivitelezhető. A magánszemélyek kommunális adója és az 
építményadó rendelkezései egymásnak ellentmondanak, továbbá a pénzügyi bizottság iparűzési 
adóra vonatkozó kedvezmény lehetőségét is be kellene építeni. A rendeletet legkésőbb december 
2-ig  kell elfogadnia a testületnek, mert az adókat meghatározó rendeletet a hatálybalépését 
megelőzően 30. napig kell elfogadni.  

Félegyházi András: Tehát az iparűzési adóval kapcsolatban, az a vállalkozó, aki idejében 
befizeti az adóját, az számíthat arra, hogy a következő évben egy kedvezményes adókulcsot 
érvényesíthet. Úgy gondolja, hogy egy nagyobb vállalkozásnak ezen érdemes lehet 
elgondolkodni.  

Bálint Zsolt: Tehát az a vállalkozás, aki a 2011-es és előző évi adóját befizeti idén december 31-
ig, az számíthat arra, hogy 2013-ban kedvezményt fog kapni. 

Dr. Szabó Attila: Gyakorlatilag igen.  

Félegyházi András: Jelen határozati javaslatnak még nem része a helyi rendelet 
újraszabályozása, annak előterjesztését a jegyző úr csak előzetes véleményezésre küldte ki a 
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testületnek, jelen esetben csak az iparűzési adó kedvezményéről szükséges döntést hoznia 
testületnek az előterjesztés alapján. Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás 
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a felolvasott határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze. 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
277/2012. (10. 29.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, mivel a helyi iparűzési adót fizető 
vállalkozók körében az adófizetési hajlandóság nem megfelelő, ezért a Gazdasági, Pénzügyi és 
Ellenőrző Bizottság javaslatát elfogadva 2013. évtől tervezi különféle kedvezmények 
biztosításával inspirálni a vállalkozókat a helyi iparűzési adó határidőre történő bejfizetésére. 
2) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy vizsgálja meg a hatályos 
jogszabályi környezet alapján milyen módon és formában szabályozható Gazdasági, Pénzügyi és 
Ellenőrző Bizottság javaslata.  
3) A Képviselő-testület egyúttal felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt arra is, hogy  a helyi 
adókról szóló 22/2005. (XII.16.) önkormányzati rendeletet vizsgálja felül és ha szükséges a 
rendelet módosítására vagy újraszabályozására tegyen javaslatot. 
 
Felelős: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
Határidő: 2012. november 15. 
 

6. npr: Homlokzat felújítási pályázat kiírása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta a homlokzat felújításra 
vonatkozó pályázati kiírást. Felkérte Bártfai István bizottsági elnök urat, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 

Bártfai István: Sajnos ez az évek óta futó pályázat valamiért nem működött, de úgy érzi, hogy 
sikerült most úgy leegyszerűsíteni, hogy a pályázat beadásához még ne kelljen komoly 
költségeket vállalniuk a pályázóknak. A pályázat szövegében az első mondatból javasolja kivenni 
a "közterületről látható" szövegrészt, mert a bizottságnak is az volt a véleménye, hogy ez így egy 
igen tág fogalom. Továbbá a támogatást maximálná az összberuházás 50%-ban. 

Bálint Zsolt: Szeretné, hogy benne legyen a pályázatba, hogy amennyiben a támogatott 5-10 
évben eladja a házát, akkor fizesse vissza ezt a pályázati összeget az önkormányzatnak, mert 
ezzel a felújítással sokkal nagyobb értékben növeli meg a háza értékét. A másik problémája, hogy 
addig nem szeretné kiírni ezt a pályázatot, amíg nem látszik pontosan, hogy milyen lesz a 2013-
as költségvetés. 
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Bártfai István: Igazat ad Bálint Zsoltnak, véleménye szerint is olyan szerződést kell kötni a 
pályázóval, hogy ez a dolog biztosított legyen. A szerződés tervezet egyébként már meg van, de 
még egy kicsit alakítani kell rajta, ezért nem került még ide a képviselő-testület elé. Ebbe a 
különböző biztosítékokat, garanciákat bele fognak tenni, amit természetesen a testület elé fog 
hozni. 

Mikesy Tamás: Véleménye szerint most lenne az ideje a pályázat kiírásának, ahhoz, hogy a 
kivitelezés 2013-ban megtörténjen, alkalmas időszakban. Természetes, hogy egy 
önkormányzatnál nem lehet mindent előre látni, de néha be kell vágni dolgokba ennek ellenére is, 
ha haladni, fejődni szeretnének. 

Bálint Zsolt: Véleménye szerint akkor, ha 2013. február végén lesz költségvetés, akkor a 
pályázat márciusban kiírható lenne, áprilisban el lehet kezdeni a kivitelezést és szeptemberre be 
is tudják fejezni. 

Félegyházi András: Véleménye szerint azzal az opcióval ki lehetne már most is írni a pályázatot, 
hogy ha a költségvetés elfogadásakor meg lesz rá biztosan a 2 millió forint akkor megvalósul 
ténylegesen is, ha nem, akkor nem.  

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Javasolná, hogy először ún. tervpályázatot írjanak ki, ami alapján 
eldönthető, hogy kiket támogatnának és ezután meghívásos pályázat keretében lehetne a 
felújításra pályázatot kiírni, így ez egy tervezhető, ütemezhető költségvetési tétel lenne. 

Hintenberger András: Véleménye szerint, ha nincs mögötte tényleges pénz, akkor nem szabad 
pályázatot kiírni, de úgy gondolja, hogy ha jövő márciusban írják ki, akkor sem fogják még tudni, 
hogy ténylegesen mikor lesz emögött pénz, tehát ezt tudná elképzelni, hogy december utolsó 
napjaiban megnézik azt, hogy ténylegesen mennyi az erre fordítható összeg és akkor azt átviszik 
a jövő évre a pályázat finanszírozására. Tehát a jó gazda most nem tud kötelezettséget vállalni 
erre a nem létező pénzre. 

Mikesy Tamás: Ilyen logika szerint ez a pályázat sosem fog működni, mert valószínűleg 
decemberben nem lesz maradvány. 

Bártfai István: Az Ifjúsági és Civil szervezetek pályázatát is minden évben kiírják egy virtuális 
alapból és mégis ki tudják fizetni azt. Úgy gondolja, hogy csak a testületen áll, hogy mit tart 
fontosnak vagy kevésbé fontosnak.  

Bálint Zsolt: Azt kéri, hogy legalább a költségvetési törvényt várják meg, hogy kiderüljön 
mennyi helyi bevételt visz el az állam. 

Hintenberger András: Mi lenne, ha idén csak a tervezést hirdetnék meg, kiírnának 4-5 tervre 
pályázatot és  jövő márciusban a költségvetés ismeretében írják ki a megvalósításra a pályázatot. 

Félegyházi András: A tervek esetén is javasolja a támogatás 50%-os maximalizálását és a tervek, 



 12 

valamint a kivitelezés esetében is utófinanszírozást javasol. Összességében látva azt, hogy itt 
most nagyon sok képviselői kérdés és hozzászólás felvetődött, a következő ülésen a szerződéssel 
együtt tárgyalják meg a pályázat kiírását. Addig át lehet úgy dolgozni azt, hogy az elhangzott 
javaslatok is belekerüljenek.  

Bártfai István: A bizottság jövő hét kedden tárgyalja a szerződést, úgyhogy ezzel egyet tud 
érteni. 

Félegyházi András: Fentiek tükrében kérte, aki a napirend elnapolásával egyetért, ezt 
kézfelemeléssel jelezze. 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a Homlokzat felújítási pályázat kiírása című napirendi pontot leveszi a 

napirendek sorából. 

7. npr: Közútkezelői- és tulajdonosi hozzájárulás a Fő u. Rév u. – Mozi köz közötti szakasz 
járdafelújítása és forgalomcsillapítása tárgyában  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A városközpont pályázat az új elképzelések szerint felújítja a Fő u. járdáit, 
továbbá egy forgalomcsillapítást tervez, melyhez közútkezelői hozzájárulás szükséges.  

Hintenberger András: A tervek szerint ez díszburkolatot jelent? 

Félegyházi András: A járda burkolat megújul, kivéve a post és a pizzéria előtt. Az úttest 
burkolata aszfalt marad, kivéve az egészségház előtti szakaszt, ami kiselemes burkolat lesz.   

Bártfai István: Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, támogatja is, de szeretnék, ha ezen a 
szakaszon a légvezetékek a föld alá kerülnének, vagy ha ez nem is történik meg, legalább a 
csatornája legyen kiépítve.  

Félegyházi András: Ezzel kapcsolatban az ELMŰ-vel folyik az egyeztetés, de ígéret van arra, 
hogy ezt ők saját beruházásban elkészítik, de erről írásos dokumentáció még nincs.  

Bártfai István: A zöldfelületek cseréjével kapcsolatosan kérdezte, hogy az elöregedett fákat nem 
lehetne-e kicserélni? 

Mikesy Tamás: A díszburkolatot végig lehetne-e vinni az egészségházig, ha már annak is 
megújul a homlokzata.  

Félegyházi András: Ezen felvetődött kérdéseket továbbítani lehet a tervezők felé megbízói 
szándékként és ők kiszámolják, hogy meg lehet-e csinálni valaminek a terhére vagy sem. Mivel 
ezzel kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 
felolvasott határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
278/2012. (10. 29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását 
adja a Fő u. Rév u. – Mozi köz közötti szakasz járdafelújítás és forgalomcsillapítás valamint a 
Mozi köz kiépítés Roadinfo Kft. által készített, a határozat mellékletét képező terv szerinti 
kialakítására.  
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
8. npr: Visegrád, Rákóczi u. 254/1 és 254/2 hrsz-ú önkormányzati területeken folyamatban 
lévő útépítési engedélyezési eljárás visszavonása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság elnökét ismertesse 
a bizottság álláspontját. 

Bártfai István: Mivel egyszerű út építésre nem adnak engedélyt, így más lehetőség nem lévén, 
az engedély kérelmet visszavonni javasolja a bizottság. Behajtani tilos táblát kell kihelyezni és 
csak engedéllyel, az ott lakók használhatnák az utat.  

Mikesy Tamás: Arra a szakaszra, amire most be van adva a kérelem, lehetne építeni utat, de ez a 
problémát nem oldja meg.  

Félegyházi András: Nyilván való, hogy ennek az ügynek a megoldásán próbál dolgozni az 
önkormányzat. Ez a határozat az egész kérdést nem fogja megoldani, de remélhetőleg közelebb 
kerülnek ahhoz. 

Bálint Zsolt: Annak utána kellene nézni, hogy a vízelvezetés kiépítésére szóló kötelezés fennáll-
e még és hogy fizikailag meddig kellett kiépíteni. 

Félegyházi András: Ennek pontosan utána fognak nézni. Mivel a témával kapcsolatban több 
kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a felolvasott határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
279/2012. (10. 29.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a Visegrád, Rákóczi u. 254/1 és 
254/2 hrsz. önkormányzati közterületeken folyamatban lévő útépítési engedély kérelem 
visszavonásához. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
9. npr: Budenszky József kérelme elárusító pavilonok kihelyezésére a „KRESZ park” 
területén 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Budenszki József és felesége kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 
melyben 4 db elárusító és büfé pavilon elhelyezésére kért engedélyt a „KRESZ park és Fő utca 
területére, valamint, hogy annak környékét beton térkővel burkolhassa. A Városüzemeltetési 
Bizottság tárgyalta kérelmet, kérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Bártfai István: A bizottság kikérte a főépítész véleményét, mellyel egyet is értett a bizottság, ezt 
a testület is megkapta. Ennek tükrében a bizottság azt javasolta, hogy ezt a kérelmet egyelőre 
vessék el, amíg ez a koncepció erre a területre el nem készül. De ez fontos, hogy nem egy 
végleges elvetés, csak addig, míg a koncepció nem készül el. Javasolja, hogy a koncepció 3 
hónapon belül készüljön el, így, ha február végére vagy márciusra ez elkészülne, akkor a szezonra 
már valamit tudna csinálni a kérelmező. 
 
Mikesy Tamás: A koncepció elkészítésében erre a területre vonatkozón egyetért, viszont az, 
hogy ott mi lesz engedélyezhető, az a koncepció függvénye. Véleménye szerint egészen a Mozi 
közig ki kellene ezt terjeszteni, vagy akár lefelé a Mátyás szoborig. Addig ne utasítsanak el 
semmit, de ne is ígérjenek meg semmit, amíg a koncepció nem készül el.  
 
Félegyházi András: A terv a pavilonokról, amit Budenszki József benyújtott, az építészeti 
minőségében nem megfelelő erre a területre, az általa felajánlott együttműködés, a terület 
karbantartására vonatkozóan viszont véleménye szerint a jövő útja. A koncepciót véleménye 
szerint a Mátyás szobortól a Rév utcáig kell együtt kezelni, viszont ehhez több időre van szükség, 
mint 3 hónap és ez nem időhúzás. A főépítész úr is egyébként az építészeti minőséget hiányolta. 
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati javaslatot, 
kérdezte a képviselőket, aki azzal egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazatalt és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
280/2012. (10. 29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - Borosházi Tamás főépítész, 
valamint a Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottság véleményét is figyelembe véve -  
Budenszki József és Budenszkiné Toldi Mónika kérelmét az elárusító pavilonok kihelyezésére a 
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„KRESZ park” területén nem támogatja.  
A Képviselő-testület a nagy parkoló és környezetének övezeti besorolását a Helyi Építési 
Szabályzatban módosítani kívánja, melyben - figyelembe véve a folyamatban lévő, illetve a 
tervezett beruházásokat – rögzítésre kerülhet egy esetleges pavilonsor elhelyezésének lehetősége, 
illetve annak elvárt építészeti megjelenésének feltétele. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Pályázati kiírás az ifjúsági alapból történő támogatás elnyerésére 
Előterjesztő: Mikesy Tamás képviselő 
 
Félegyházi András: A Népjóléti Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság elnökének távollétében 
egyik jelen lévő tagját Mikesy Tamást, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság tárgyalta a kérdést. A pályázat mindig 2 fordulós, az első 
forduló idén már lezajlott. A második féléves pályázat kiírása idáig váratott magára, most 
javasolja ennek kiírását a 2013. január 1. és június 30. között megvalósuló ifjúsági programok 
támogatására. Így az első féléves programok tényleges finanszírozást kaphatnának. A második 
félévre 200.000 forintos keretösszegre javasolná kiírni a pályázatot.  

Bálint Zsolt: Félő, hogy így pont a nyári programokra nem tudnak majd pályázni, a második 
féléves keretösszegre meg megint nem lesz pályázó, mint ahogyan idén sem volt. 

Mikesy Tamás: Akár még átfedés is lehet az első és második forduló között. 

Félegyházi András: Megkérte Mikesy Tamást, hogy ismertesse a pályázati kiírás szövegére 
érkezett módosításokat. 

Mikesy Tamás: Az első módosítás volt hogy: "Az elszámolásra a költség keletkezését követő 30 
napon belül, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig kerül sor." A második módosítás pedig, hogy: 
jelenleg 200.000 forint szabad keretösszeg áll rendelkezésre. 

Bálint Zsolt: Tehát most már csak a jövő évi programokra lehet pályázni? 

Mikesy Tamás: Igen, de tulajdonképpen ezzel lépéselőnybe kerülnek azzal, hogy most a 
hátrányból kovácsolnak előnyt.  

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző urat, hogy ismertesse a határozati javaslatot. 

Dr. Szabó Attila: Felolvasta a határozati javaslat szövegét. 

Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
281/2012. (10. 29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ifjúsági alapból, helyi 
ifjúsági programok, csapatok, valamint közösségi jelentőségű helyi gyűjtemények támogatásának 
elnyerésére a határozat mellékletét képező tartalommal 200 eFt keretösszeg erejéig pályázatot ír 
ki. 
 

Felelős: Hintenberger András a Népjóléti Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 

 
Pályázati kiírás az ifjúsági alapból történő támogatás elnyerésére 

 
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi ifjúsági programok, csoportok valamint 
közösségi jelentőségű helyi gyűjtemények támogatására.  
 
Pályázhatnak – jogi megkötés nélkül – mindazon szervezetek, közösségek és magánszemélyek, 
akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály számára kulturális, szabadidő- és 
sportprogramok szervezésére vállalkoznak valamint azok a magánszemélyek, akik helyi 
jelentőségű tárgyi gyűjteményt tartanak fenn vagy gondoznak.  
 
A pályázókat arra kérjük, röviden fejtsék ki programjuk lényegét (a program tartalmi célja, 
várható eredménye, költségvetése, közreműködők, korosztály stb.), valamint azt a konkrét 
feladatot, amelynek anyagi fedezetét az ifjúsági alaptól várják, s ezt konkrét összeg 
meghatározásával tegyék. 
 
Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti és befejező időpontját tartalmazza a pályázat, 
valamint azt, hogy máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, ill. kaptak-e máshonnan támogatást. 
 
A helyi jelentőségű gyűjtemény tulajdonosa, fenntartója pályázatot nyújthat be a gyűjtemény 
gondozása, katalogizálása, bemutatása, fejlesztése céljával. A pályázatban röviden ismertetni kell 
a gyűjteményt valamint azt a tényleges költséget, fejlesztési célt, stb, amelyre a pályázó 
támogatást kér. 
  
Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható 20.000,– Ft feletti tárgyi eszköz 
vásárlására. 
 
A helyi jelentőségű gyűjteményhez kapcsolódó feladatokra pályázónként maximum 50 000 forint 
igényelhető. 
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg felhasználásáról rövid tartalmi 
beszámolót és Áfás számlát kér a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság, 
melynek beadási határideje a pályázatban megjelölt befejezési időponttól számított 30 nap. 
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Ennek hiányában a bizottság az elkövetkezendő évben kizárja a pályázót a további pályázatokból. 
 
A helyi jelentőségű gyűjtemények támogatásának elszámolása tartalmi ismertető és a 
pályázatban megjelölt költséggel, fejlesztési céllal kapcsolatban keletkezett bizonylat 
benyújtásával történik, amely a költség kifizetését igazolja (csekk másolat, számla, nyugta, stb). 
Az elszámolásra a költség keletkezését (bizonylat kiállítását) követő 30 napon belül, de legkésőbb 
2013. augusztus 31-ig kerül sor. 
Csak olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat benyújtását követően állítottak ki. 
 
A pályázat előfinanszírozású, ez azt jelenti, hogy a döntés után a pályázó hozzájuthat az elnyert 
összeghez. A pályázat kiírásával az a fő célunk, hogy az érintett korosztály számára a 
legoptimálisabb foglalkozások, programok szülessenek meg. 
 
2012-ben az önkormányzat 400.000,-Ft-ot különített el a fenti célokra, jelenleg 200. 000 forint 
szabad keretösszeg áll rendelkezésre. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 
 
2012. november 30. 
 
A pályázatokat kizárólag postai úton a következő címre kérjük beküldeni: 
 
Visegrád Város Önkormányzata 
Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság 
 
2025 Visegrád, Fő u. 81. 
 
A borítékra kérjük ráírni: Ifjúsági Alap Pályázat 
 
Visegrád Város Önkormányzata 
 
11. npr: Egyebek 
 
Bártfai István: Érkezett egy írásbeli megkeresés egy telekvásárlásra a Csalogány utcában, ami 
hasonló az Egyed Sándor féle telekvásárláshoz. A Városüzemeltetési Bizottság kéri a testületet, 
hogy foglaljon állást, hogy el kívánja-e adni ezt az kb. 1000 nm-es telket, ha igen, akkor a 
bizottság kérne be értékbecslést.  

Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy az értékbecslés elengedhetetlen, így a hivatal ezt 
megkéri. 

Bártfai István: A Volánbusznak volt egy kérelme, hogy a 8:23-as buszjáratot megszüntetné, és a 
8:48-as buszt előrébb hozná,15 perccel, tehát az 8:33-kor menne, amit gazdasági okok 
indokolják. Mindkét járat a Deltától indul. Ha az önkormányzat nem jelez vissza, akkor úgy 
veszik, hogy elfogadja.  
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Bálint Zsolt: Véleménye szerint ez már az iskolásokat nem érinti, tehát ennek nincs akadálya. 

Bártfai István: A Hosszúvölgyi lakosok szeretnének buszmegállót. 

Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy a Volánbusztól meg lehet kérdezni a feltételeket. Kéri, 
hogy ezt a hivatal fogalmazza meg. 

Bártfai István: A belterületen is nagyon elszaporodott a vaddisznó állomány. Kéri a jegyzőt, 
hogy szólítsa fel a Parkerdőt, hogy tegyenek valamit. A Dobos hegyen a Cinke, Csalogány, 
Dobos és Harkály utcához vezető kis szerpentin nagyon rossz állapotban van, ez az erdészet 
tulajdona, erre is meg kellene őket kérni, hogy hozzák rendbe, mert elég sokan laknak már ott. A 
Berkenye utcára vonatkozóan is ugyan ezt kellene kérni, bár az önkormányzat itt már elkészíttette 
a terveket. A lovardánál a közművek ügyében van probléma, egy gázcső esetében már a 
védőburkolat sincs meg, ezt ideiglenesen le lehetne védeni törmelékkel, de a bizottság azt 
javasolja, hogy a közműveknek jelezzék, hogy ez veszélyes. 

Mikesy Tamás: A Gázművekhez írt már ez ügyben levelet egy ismerősének, nem érkezett még 
válasz, de holnap ismét rákérdez. 

Bártfai István: A Bányapataknál továbbra is fennáll az a probléma, hogy a gázcsövek túl 
magasan vannak ezért a hordalék ott feltorlódik, így kiönt a patak, ezt is meg kellene tőlük 
kérdezni, hogy mikor süllyesztik már mélyebbre, mert korábban volt rá ígéret.  

Mikesy Tamás: Kérdezi, hogy a városközpont pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
kiírásával hogyan halad az önkormányzat? 

Félegyházi András: Az ütemtervnek megfelelően a mai napon volt egy építéshatósági helyszíni 
ellenőrzés és készülnek a kiviteli tervek, biztosat még nem mer ígérni, de halad a dolog. 

Bálint Zsolt: Az Ásványvíz Kft.-vel történő megbeszélés feljegyzéséből kér egy példányt. 

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

 

Kmf. 

 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
   polgármester                 helyettesítő jegyző 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15-én, 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 
 
 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
 
 
 
 
Meghívott: 
 
 
     Bozóki Mariann iskolaigazgató 
     Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezető 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel van jelen, Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester úr jelezte, hogy kicsit késni fog. A 
kiküldött napirendhez képest 2 napirendi pont felvételét javasolta felvenni: 9. napirendként a 
Komp- és révközlekedés működtetésére kötött üzemeltetési szerződés jóváhagyását, 10. 
napirendként Cetinje Város megkeresését, így értelemszerűen az egyebek a 11. napirendi 
pontra módosul. Mivel a napirend módosítására vonatkozóan egyéb módosító javaslat nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki a napirendi javaslatot a módosító javaslattal együtt elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) az ülés napirendjét elfogadja. 
 
Félegyházi András: Javasolta, hogy vegyék a polgármesteri beszámoló elé az első és második 
napirendi pontokat, tekintettel a meghívott vendégekre.  
 
1. npr: Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat szakmai állományú közalkalmazotti létszámkeretének emelése 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Igazgató asszony kezdeményezte, hogy egy fő  fél állású munkavégzésű 
státusszal emelje meg az iskola létszámkeretét az önkormányzat, mellyel biztosítható a 
csökkent munkaképességű munkavállaló alkalmazása az intézményben a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. Sikerült is egy munkatársat találni, aki megfelel ezeknek a 
kritériumoknak, az idei költségvetést ez már nem terhelné, mivel a decemberi bér már a 
következő évi költségvetést terheli. 
 
Bozóki Mariann: A jogszabályi változások következtében egyre több adminisztrációs teher 
hárul az iskolára, ezért felvetődött annak igénye, hogy az iskolatitkárt és az igazgató helyettest 
kissé tehermentesítsék, tehát ezzel a munkakör betöltésével ez most realizálódhatna. A 
munkakör nem pályázat köteles, de sikerült is már találni rá egy személyt, ha a testület 
elfogadja, akkor december 1-től munkába is állhat. 
 
Bálint Zsolt: Az állam átveszi az egyéb alkalmazottakat is vagy csak a pedagógusokat? 
 
Dr. Szabó Attila: A jelenlegi információ szerint mindenkit átvesz az állam, de az egyéb 
munkavállalók tekintetében racionalizálni fogják a feladatok ellátását tankerületenként. Tehát 
2-3 településenként lesz takarító és karbantartó. 
 
Félegyházi András: Egyelőre januártól semmi nem fog változni e tekintetben, de a jövő 
tanévtől át fogják szervezni ezeknek a feladatoknak az ellátását.  
 
Bozóki Mariann: A pedagógusokat és az egyéb munkaköröket, mint például az iskolatitkárt 
vagy pedagógiai asszisztenst is felül fogják vizsgálni és első sorban a képesítési 
követelményeket nézik majd. Ennek a fél állásnak, amelyről most szó van a finanszírozása 
pontosan belefér abba a keretbe, amit az ún. regisztrációs hozzájárulásként ki kellene fizetni, 
tehát a testület nem fizet többet erre az állásra és utána az állam sem, ha magára is 
vonatkoztatja ezt a törvényt.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt felolvasta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Bálint Zsolt: Kérte, hogy ne a törvénynek való megfelelés miatt létesítsék a státuszt, hanem 
azért mert arra valóban szükség van. Kéri a határozati javaslat módosítását úgy, hogy a 
törvénynek való megfelelés szövegrész kerüljön ki. 
 
Félegyházi András: Egyetértett a javaslattal, tehát a törvényi megfelelés szövegrész helyébe 
„megnövekedett adminisztratív terheinek ellátása miatt” szövegrész kerül. Kérdezte a 
képviselőket, aki ezen módosító javaslattal egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
283/2012. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bálint Zsolt képviselő 
módosító javaslatát elfogadja, azaz az Áprily Lajos Általános Iskola megnövekedett 
adminisztratív terheinek ellátása miatt engedélyezi az iskola létszámkeret emelését. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt a határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
284/2012. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Áprily Lajos Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megnövekedett 
adminisztratív terheinek ellátása miatt engedélyezi a fenntartásában működő Áprily Lajos 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakmai 
állományú közalkalmazotti létszámkeretének 1 fő fél állású munkavégzésű státusszal történő 
emelését. 
A képviselő-testület döntéséhez nem szükséges a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása, 
mivel 1 fő fél állású munkavégzésű státuszú közalkalmazott alkalmazásához szükséges 
pénzügyi fedezet a 2013. évi költségvetést fogja terhelni.  
 

Határidő: 2012. december 1. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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2. npr: Az „Ezeréves Városközpont” beruházáshoz szükséges műszaki ellenőr és 
közbeszerzési tanácsadó kiválasztása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: A Képviselő-testület egy bő egy hónappal ezelőtti ülésén megbízást 
adott Tegzes Dánielnek a műszaki ellenőr és a közbeszerzési tanácsadó feladatok elvégzésére 
árajánlatot kérjen be. Mindkét feladatra 3-3 ajánlat érkezett be. Felkérte Tegzes Dánielt, hogy 
a beérkezett árajánlatokat ismertesse a képviselő-testület tagjaival. 
 
Tegzes Dániel: Olyan cégektől kért be ajánlatot, akiket az önkormányzat is ismer, illetve 
korábbi beruházásokban már bizonyítottak. A közbeszerzési tanácsadásra a Vanin Kft 
nyújtotta be a legjobb ajánlatot, a műszaki ellenőrzésre pedig Lévai László. A költségek a 
pályázatból finanszírozhatóak. A műszaki ellenőri szerződés, ahogy azt a testület korábban 
kérte, két szakaszra van bontva, az egyik a közbeszerzési eljárás végéig szól, majd, ha lesz 
alkalmas vállalkozó, akkor lép életbe a második része. 
 
Mikesy Tamás: A testület által meghatározott ütem szerint halad a program megvalósítása? 
 
Tegzes Dániel: Van egy másfél-két hét késés a saját ütemtervhez képest, amit szeretnének az 
engedélyezésnél ledolgozni. A mai napon kapta a hírt, hogy készen van az építési engedély.   
 
Félegyházi András: Hozzátette, hogy igyekeznek az engedélyezési eljárásban a 
fellebbezésről való lemondó nyilatkozatokat is minél hamarabb beszerezni a szomszédos 
ingatlan tulajdonosoktól.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt 
megvalósítására irányuló építési tevékenység tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására 
megbízza a Vanin Vezetési Tanácsadó Kft.-t, 1.500.000 Ft+Áfa vállalási díjért, ezt 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
285/2012. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ezeréves Visegrád Városközponti 
fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására irányuló építési tevékenység tárgyú közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására megbízza a Vanin Vezetési Tanácsadó Kft.-t, 1.500.000 Ft+Áfa 
vállalási díjért.  
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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1.) Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az „Ezeréves Visegrád 
Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására irányuló építési tevékenység 
műszaki ellenőr feladatainak ellátására megbízza Lévay Lászlót 4.970.000,-Ft+Áfa megbízási 
díjért, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
286/2012. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
2.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ezeréves Visegrád 
Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására irányuló építési tevékenység 
műszaki ellenőr feladatainak ellátására megbízza Lévay Lászlót 4.970.000,-Ft+Áfa megbízási 
díjért. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
Polgármesteri tájékoztató a két ülés közt eltelt eseményekről 
 
Félegyházi András: - A DMRV Jobb parti Üzemigazgatóság igazgatójával folytatott 
tárgyalást a városközpont csatorna-és vízhálózat bővítés megvalósításáról. A DMRV erre 
nyitott, így közös munkát irányoztak elő.  

- Megbeszélést folytattak jegyző úrral együtt az Ásványvíz Kft. adó és vízdíj tartozása 
ügyében, remélhetőleg a jövő hét elején már fognak tudni törleszteni. 

- Október 31-én kistérségi ülésen vett részt, melyen döntés született a kistérség 
megszűntetéséről 

- Egyeztetést folytatott Csanád Bálint épület energetikussal, a hamarosan kiírásra kerülő 
energiahatékonysági pályázattal kapcsolatban, melyben az önkormányzat szeretne 
részt venni. A pályázati feltételeknek jelen pillanatban az egészségház felel meg, így 
arra kérte föl Csanád Bálintot, hogy dolgozzon ki egy energetikai auditot, ami ehhez 
szükséges. Ha nyer a pályázat, akkor a városközpont pályázatból ezt a részt ki tudják 
venni, hiszen ott egyébként is csak részleges felújításra van lehetőség. 

 
- Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a 

Képviselő-testület 7 fővel (7főből) van jelen, határozatképes – 
 
Félegyházi András: - A Castrum-Visegrád Kft-vel való perben e héten volt tárgyalás, sajnos 
nem hozott a bíróság ítéletet, részben azért mert két tanú nem jelent meg, őket meg kell 
hallgatni még, ezért várhatóan csak a jövő év elején lesz döntés. 

- Egyeztetést folytatott Gelencsér Judit és Sáros László építészekkel a sportcsarnok 
felújításával kapcsolatban, hogy készítsenek egy árajánlatot, hogy el lehessen indulni 
ennek a kérdésnek a körüljárásával.  
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- Dala Nagy Katalinnal a kinevezett szentendrei tankerület igazgatójával folytatott 
megbeszélést jegyző úrral együtt. Várhatóan november 20-án életbe lépő törvény 
meglehetősen szoros határidőt fog szabni az átadás-átvétel adatszolgáltatásával 
kapcsolatosan, így a munkát már most el kell kezdeni. 

- Szintén tárgyalást folytatott a Prefectus Global Kft-vel, akik az árvízvédelmi 
beruházás projektmenedzseri feladatait látják el. Átütemezték a kifizetéseket, ami 
továbbra is negyedévenként számláznak, de a fennmaradt összeg csökkentett 
részleteit, így a projektzárásra marad egy nagyobb tétel.  

- Az MNV Zrt-nél folytatott egyeztetést részben az árvízvédelmi beruházással érintett 
Duna parti területekkel, részben pedig a Bős-Nagymaros beruházással kapcsolatos 
terület rendezéssel kapcsolatosan. Egyetértés született arról, hogy bármifajta 
rendezésnek az alapja a tulajdonviszonyok tisztázásának elindítása.  

- A Magyar Államkincstártól kérvényezte az önkormányzat az 1 millió forintos 
visszafizetési kötelezettség részletekben történő megfizetésének lehetőségét, bízva a 
kedvező elbírálásban 

- Érkezett egy megkeresés a montenegrói Cetinje városától partnerkapcsolat kiépítésére, 
melyet napirendi pont keretében kíván részletezni 

- Megérkezett a belügyminiszteri hozzájárulás az óvoda melletti volt rendőrségi üdülő 
épületének tulajdonba vételi eljárásban 

- Felhívta a lakosság figyelmét, hogy december 1-től az AVE Tatabánya csak azokat a 
hulladéktároló edényeket fogja kiüríteni, amelyeken a matrica fel van ragasztva, 
matricát pedig az kaphat, aki a kommunális adót befizeti. A zsákos területeken pedig 
január 1-től lesz új zsák. Erre vonatkozóan levél ment ki a lakosságnak, akinek 
nagyobb elmaradása van, kérhet részletfizetést jegyző úrnál. 

 
Bálint Zsolt: A zsákos területeken kéri, hogy az önkormányzat dolgozói próbálják meg 
kivinni az új zsákokat, nehogy az legyen a probléma, hogy valaki nem értesült róla, vagy nem 
tud bejönni a hivatalba és aztán január 1-től nem viszik el a zsákot. 
 
Félegyházi András: Megpróbálják ezt megtenni a VKG dolgozói, amikor egyébként is ürítik 
a szemetet.  
 
3. npr: A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának 
megszüntetése 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Mivel a járások kialakulásával részben okafogyottá válik a működése 
részben pedig törvény rendelkezés okán a kistérségek és társulásai is megszűnnek. A 
Társulási Tanács feloszlatásáról megszületett a döntés, melyet minden képviselő testületnek 
jóvá kell hagynia. Vagyon tekintetében az informatika a járási hivatalhoz kerül, ezzel 
megoldódik az, hogy nem a polgármesteri Hivataloknak kell majd anyagiakat ráfordítani a 
járási hivatal informatikai eszközeire. Lesz majd természetesen egy végelszámolás is, az már 
most látszik, hogy a közösen használt iktatóprogramot nem tudja majd tovább használni egyik 
önkormányzat sem, így majd új program beszerzése válik szükségessé. 
 
Dr. Szabó Attila: Jelezte, hogy a határozat elfogadásához minősített többség szükséges. 
 
Mikesy Tamás: A Tényfeltáró Bizottság megkereséssel élt a kistérség felé, hogy a 
megszűnés kapcsán mi lesz az iskolabusszal. Erre azt a választ adták, hogy a kistérség úgy 
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döntött, hogy a buszt Visegrád tulajdonába adja. Ezzel egyidejűleg Dedics Zsigmond 
állásfoglalást kért a Belügyminisztériumtól. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy az ülés előtt fél órával kapta meg Dedics úrtól a 
minisztérium állásfoglalását ezzel kapcsolatosan, akik jóváhagyták e döntését a kistérségnek. 
 
Bálint Zsolt: A kistérségtől kapott támogatás a busz működtetésére még meg fog érkezni? 
 
Félegyházi András: Igen, az nem biztos, hogy még ebben az évben, de jövőre még 1-2 
hónapig az elszámolások miatt még működni fog egy apparátus, tehát remélhetőleg legkésőbb 
akkor kifizetik. Visegrád és Szigetmonostor kivételével a többi önkormányzat még fizet a 
kistérségnek, mert tartozásuk van. Mivel a témával kapcsolatosan egyéb kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az ismertetett határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
287/2012. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása és annak munkaszervezete a Kistérségi 
Iroda 2012. december 31. napján jogutód nélkül történő megszűnését.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. npr: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására létrehozandó  
intézményfenntartó társulásban való részvétel 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A kistérségi együttműködésnek egyetlen olyan intézménye van, melyet a 
jövőben is működtetni kívánják az önkormányzatok, ez a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat. Ennek az az oka, hogy egy –egy település ezt nem tudja gazdaságosan ellátni, 
illetve amennyiben társulási formában látják el az önkormányzatok a feladatot, akkor plusz 
normatívát kapnak rá.  
 
Dr. Szabó Attila: Megjegyezte, hogy ez feladat kötelező ellátandó az önkormányzatoknak. 
 
Bártfai István: Lehet tudni azt, hogy ez mennyibe került az önkormányzatnak, illetve, hogy 
ezek után mennyibe fog kerülni? 
 
Dr. Szabó Attila: Plusz költségbe ez nem került és ez után sem valószínű, mivel a normatívát 
megkapja az intézmény.  
 
Mikesy Tamás: Alapvetően egyetért a társulási formában való feladatellátással, nem is 
kérdés, hiszen ez valóban kötelezően ellátandó feladat. Azonban ezt kéri, hogy ha ebbe 
esetleg anyagi ráfordítást is kell vállalni a normatíván felül, akkor a társulási szerződést, ha 
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lehet az esetszámok alapján kössék meg és ne a lakosságszám, vagy éppen a költségvetéshez 
viszonyítva, mert szerencsére Visegrádon nagyon kevés az eset. 
 
Félegyházi András: Ezt jogos felvetésnek tartja és erre figyelni fog. Mivel a témával 
kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az 
ismertetett határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
288/2012. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
1. ) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására és működtetésére létrehozandó 
intézményfenntartó társulásban. 
2.) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatnak 2013. január 1-ét követően is önkormányzati intézményfenntartó 
társulásban történő fenntartása érdekében a szükséges egyeztetéseket folytassa le és annak 
eredményét, továbbá a társulási megállapodást elfogadás céljából terjessze a Képviselő-
testület elé. 
 

 Felelős: polgármester 
      Határidő: 1.) azonnal 

    2.) 2012. december 31. 
 
5. npr: A Visegrád 724 hrsz-ú ingatlanból 10 m² területrész adás-vételi szerződésének, 
valamint telekhatár rendezésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A 724 hrsz-ú ingatlan az önkormányzat tulajdona, melyből 10 m²-t 
telekhatár rendezés és adás-vételi szerződés keretében értékesített Meszárek György részére, 
úgy hogy erre vonatkozólag testületi határozat nem született. A testület ugyan tavaly október 
27-én tárgyalta a témát, de döntés sem akkor sem később nem született, csak elvi támogatását 
fejezte ki. Mivel testületi határozat nem született, ezért az ingatlan nyilvántartásba történő 
bejegyzés kapcsán a szerződést készítő ügyvédet hiánypótlásra szólított föl a földhivatal, 
melyben kérik az adás-vételi szerződést, valamint a telekalakítást jóváhagyó testületi 
határozatot, illetőleg az adás-vételi szerződés módosítását, mivel az nem tartalmazta az 
önkormányzat törzsszámát. Ahhoz, hogy a 721 és a 724 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása és az 
adásvételi szerződésben foglalt tulajdonjogviszonyok földhivatali bejegyzése megtörténjen 
szükség van arra, hogy a Képviselő-testület határozzon a 721 (Meszárek György tulajdona) és 
a 724 hrsz-ú ingatlanok telekalakításáról, továbbá, hogy a Meszárek György által az 
ingatlanból megvásárolt 10 m2-s ingatlanrészt a forgalomképtelen vagyontárgyak közül a 
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közé sorolja, a korábban megkötött adás-vételi 
szerződést jóváhagyja, illetve szükséges az ingatlanból a telekalakítás után visszamaradó 
terület sorsáról is rendelkezni. Az adás-vételi szerződés módosítására pedig szükséges 
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felhatalmaznia Félegyházi András polgármestert. Tehát mindezen döntések után lehet ezt az 
adás-vételt illetve telekalakítást rendezni. 
 
Félegyházi András: Jegyző úr az előterjesztésben két határozati javaslatot készített elő, az A) 
alternatíva, az, amit ő ismertetett, a B) pedig, hogy nem hagyja jóvá a testület. Mivel a 
témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az A) alternatívára tett 
javaslatot, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
289/2012. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2007. (V.1.) Önk. rendelet 6.§-a alapján a 
Visegrád Újkert u. 724 hrsz-ú „közterület” művelési ágú 2172 m2 területnagyságú az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanát a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből 
átsorolja a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körébe. 
2) A képviselő-testület jóváhagyja a 724 hrsz-ú önkormányzat tulajdonú ingatlan 
mellékletben szereplő változási vázrajz szerinti megosztását illetve telekalakítását. 
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Visegrád Újkert u. 724 hrsz-ú az 
önkormányzat tulajdonában lévő 2172 m2 kivett közterület művelési ágú ingatlanból Meszárek 
György javára eladásra került 10 m2-s területrészre kötött adásvételi szerződést. 
4) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a telekalakítás után a 724 hrsz-ú ingatlanból 
visszamaradó 2162 m2 területnagyságú ingatlant visszasorolja a forgalomképtelen 
vagyontárgyak körébe. Az ingatlan továbbra is a 722/1, 722/2, 722/3, 722/4 hrsz-ú ingatlanok 
megközelítését fogja szolgálni, művelési ága továbbra is „közterület” (Újkert utca) lesz. 
5) A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a 724 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból 10 m2-s területrész eladására kötött adásvételi 
szerződés mellékletben szereplő tartalmú módosításának aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. npr: Duna Express Konzorciumhoz történő csatlakozásról szóló szándéknyilatkozat 
elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Már a nyár folyamán Jung Vilmos vetette fel azt a témát, hogy az ún. Duna 
Expressz Konzorcium vízibusz közlekedést szeretnének létrehozni a Dunán, működtetni a 
budapesti agglomeráció közlekedésének javítása érdekében. A tervek szerint az első 
katamaránok 2014-ben indulnának, melyek eleinte négy-hatezer, 2020 tájékán pedig már 
húsz-huszonötezer, később negyvenezer utast szállítanának naponta. A végpontok Visegrád, 
Kisoroszi, Vác lennének északon. Gyakorlatilag most egy szándéknyilatkozatot kérnek, mert 
szeretnék felmérni, hogy melyek azok az önkormányzatok, akik ebben részt vennének. A 
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majdani kötelezettség a kikötő létesítése, mert azt az önkormányzatoknak kell biztosítani, 
amire különböző pályázati lehetőségek is nyílnak majd az új Széchenyi Terv keretében.  
 
Bártfai István: A Városüzemeltetési- és fejlesztési Bizottság megtárgyalta és úgy gondolják, 
hogy ez mind a turizmus, mind a lakosok számára előnyös lehet. Tehát a bizottság javasolja a 
szándéknyilatkozat aláírását.  
 
Mikesy Tamás: Támogatja a szándéknyilatkozatot, mert ami a városnak jó, azt támogatni 
kell. A későbbi kikötő építésre viszont véleménye szerint csak úgy lehet vállalkozni, ha annak 
100%-os támogatása lesz, mert a program megvalósulására nem sok esélyt lát, mivel az az 
anyagból is már most látszik, hogy a menetidő 2,5 óra lenne hajóval bejutni Budapestre. 
 
Hintenberger András: Véleménye szerint itt új kikötő vagy esetleg a meglévő, jelenleg a 
MAHART kezelésében lévő bővítése is sok problémát vet fel.  
 
Bártfai István: Nyilvánvaló, hogy ezekben a kérdésekben most még nem lehet előre lépni, de 
itt most csak egy szándéknyilatkozatról van szó, ami nem kötelezi az önkormányzatot 
semmire.  
 
Bálint Zsolt: Semmiféle pályázatba, kivitelezésbe és egyebekbe nem szeretné, ha az 
önkormányzatnak részt kellene venni, csak olyan döntést hajlandó meghozni, ami nem 
kötelezi semmire az önkormányzatot. 
 
Félegyházi András: Véleménye szerint a határozati javaslat kellően általános szövegezésű, a 
szándéknyilatkozatnak is csak az utolsó mondata érdekes. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint a szándéknyilatkozatból a konkrétumokat ki kellene 
hagyni és csak úgy fogadják el.  
 
Dr. Szabó Attila: Götz Sándor úr, aki a terveket készítette, jelezte, hogy amennyiben a 
Képviselő-testület igényli szívesen eljön és bővebb tájékoztatást ad. 
 
Bálint Zsolt: Ez jó ötlet, a Városfejlesztési Bizottság ülésére jöjjön el, aki szeretne azon részt 
venni ott lehet, meghallgathatja, utána kerülhet ismét testület elé. 
 
Mikesy Tamás: Egyetértett a javaslattal. 
 
Félegyházi András: Ennek tükrében javasolta a napirendi pont elnapolását. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a „Duna Express Konzorciumhoz történő csatlakozásról 
szóló szándéknyilatkozat elfogadása” című napirendi pont elnapolásával egyetért. 
 
7. A Polgármesteri Hivatal iktatóprogram vásárlásához költségvetési forrás biztosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
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Dr. Szabó Attila: A Kistérségi Társulás megszűnésével, az általuk korábban biztosított 
iktatóprogramot egy önkormányzat sem tudja önállóan működtetni a jövőben, ráadásul nehezen 
kezelhető program is volt. Ezért javasolná, hogy január 1-től egy új iratkezelési programot 
vásároljon az önkormányzat. Előzetesen árajánlatot kért be két cégtől is, a DMSone és a 
Kiméra Kft-től, ez az előterjesztés mellékletét képezi. A Képviselő-testületnek az ehhez 
szükséges fedezetről szükséges dönteni, ami a 2013-as költségvetést terheli. Az informatikus 
kollégával egyetértésben a DMSone Kft.-t javasolja, mert nagyon kezelőbarát, illetőleg nincs 
havidíja, így hosszabb távon megtérül, referenciái is szélesebb körűek. 
 
Mikesy Tamás: Ami a jelenlegi programban van adat az zökkenőmentesen átkerül az újba? 
 
Dr. Szabó Attila: Mindkét árajánlat tartalmazza az úgynevezett migrálást, ami a meglévő 
adatok átmentését jelenti az új programba. 
 
Bártfai István: Mi az akadálya annak, hogy a meglévő program működjön tovább? 
 
Dr. Szabó Attila: Annak idején az a program 13 településre lett létrehozva, a működtetése 
csak úgy éri meg, ha minden település használja. Abban az esetben, ha Visegrád tovább 
kívánja használni, akkor az egész szerver központot ide kellene telepíteni, ami nem éri meg. A 
szerver gépeket átveszi a szentendrei hivatal, de magát az iktatóprogramot nem fogja a jövőben 
használni senki sem. 
 
Hintenberger András: A szoftverkövetést vállalja-e a cég és ha igen, mennyiért? 
 
Dr. Szabó Attila: A megállapodás szerint, ha jogszabályváltozás következik be, akkor 
egyszeri 10-15.000 Ft-ért frissítenek. Havi díjas szoftverkövetésre nincs szükség, mert nem 
indokolt.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, egyéb hozzászólás nem 
volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő általa ismertetett határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
290/2012. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő 
jegyzőt a Polgármesteri Hivatal iktatórendszer beszerzésére, az irat és dokumentumkezelő 
program beszerzéséhez szükséges bruttó 508.000 Ft összegű költséget a 2013. évi 
költségvetésbe tervezze be és a betervezésre kerülő iktatórendszerről, valamint a migrálás 
ütemezéséről szóló tájékoztatást küldje meg a kistérségi irodavezető részére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
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8. npr:A Visegrád 585 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról való lemondás 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Dr. Szendrői Lajos ügyvéd megkereste az önkormányzatot, Szilasi László 
és Szabó István ügyében eljárva, akik megvásárolták a Visegrád 585 hrsz-ú beépítetlen terület 
megnevezésű 564 m² területű ingatlant a XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatától. Az 
önkormányzatnak jogszabályon alapuló elővásárlási joga van az ingatlanra, mert a terület 
korábban út funkciót töltött be csak az idők folyamán gyakorlatilag beépítetlen terület 
művelési ágba került, így amennyiben az önkormányzat nem kívánja megvásárolni, akkor le 
kell mondania elővásárlási jogáról. 
 
Bártfai István: A Városüzemeltetési Bizottság véleménye szerint az önkormányzatnak nincs 
most erre 7 millió forintja, így le kell mondani az elővásárlási jogról, bár tény és való, hogy ez 
egy nagyon értékes területe a városnak. A szomszédos telektulajdonosoknak Szilasiékkal kell 
majd megegyezniük a szolgalmi jog tekintetében.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, ismertette az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
291/2012. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete lemond elővásárlási jogáról a Visegrád 
585 hrsz. szerint nyilvántartott, 564 m² alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
vonatkozásában. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
9. npr: Komp- és révközlekedés működtetésére kötött üzemeltetési szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Mint ismeretes az Atlantis Club Visegrád Kft. működteti már évek óta a 
komp és rév közlekedést Visegrádon. A viziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. tv. 3. § (1) 
bekezdése alapján a rév és komp közlekedés működtetése és fejlesztése a helyi önkormányzat 
feladata. Ezt a feladatot megbízás alapján végzi az Atlantis Kft. Az üzemeltetési szerződést a 
törvényes működtetés érdekében meg kellett kötni a Kft-vel és gyakorlatilag az előterjesztés 
lényege az, hogy a testület megerősíti, hogy a komp-és rév közlekedés működtetése 
önkormányzati feladat, de azt a város területén továbbra is az Atlantis Visegrád Club Kft. 
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végzi, illetve végezheti. Továbbá, hogy a 2012. június 29-én megkötött szerződést a 
Képviselő-testület jóváhagyja.  
 
Bártfai István: Tulajdonképpen ez egy hiányt pótol most, amit már évek óta meg kellett 
volna tenni, egyetért annak jóváhagyásával. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
ismertette az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kérte, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
292/2012. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a komp és révközlekedés 
működtetése önkormányzati feladatot Visegrád Város közigazgatási területén belül továbbra 
is az Atlantisz Visegrád Club Kft (Visegrád Révállomás) végezheti illetve végzi. 
2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat és az Atlantisz Visegrád Club Kft 
között a Visegrád-Nagymaros révátkelés üzemeltetésére 2012. június 29-én polgármester által 
aláírt és a jegyző által ellenjegyzett szerződést jóváhagyja.  
3) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a képviselő-testületi 
döntésről tájékoztassa az Atlantisz Visegrád Club Kft-t. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 
10. npr: Cetinje Város megkeresése 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A téma hirtelen vetődött fel és nagyon gyors állásfoglalást igényel, ezért 
nem készült írásos előterjesztés. Az előzmény az, hogy Cseke László segítségével még a 
nyáron küldött a város egy jelzést Cetinje felé, hogy nyitottak lennénk egy együttműködésre, 
tekintettel arra, hogy nagyon sok adottságban hasonló a két város, illetve az anjou királyi 
családnak voltak ott is érdekeltségei és Cetinje Montenegrónak a kulturális értelemben a 
legfontosabb városa. Erre a levélre ők meghívást küldtek Visegrádnak, majd ezt követően 
viharos gyorsasággal kb. 3 hete küldtek egy jelzést, hogy testvérvárosi megállapodást 
szeretnének kötni. Tegnap reggel itt volt a montenegrói kulturális atassé Visegrádon, aki 
szintén elmondta, hogy nagyon várják a várost és a testvérvárosi szerződést is szeretnék 
aláírni. Véleménye szerint és ezt nekik is elmondta, hogy a testvérvárosi kapcsolatot egyelőre 
nem szeretne a város, ennél egy lényegesen lazább kapcsolatot tud csak elképzelni. Így abban 
maradtak, hogy a testület véleményével, illetve felhatalmazásával teszi meg a következő 
lépést. 
 
Cseke László: Montenegro 2006-ban nyerte el függetlenségét, maga Cetinje egy 
természetvédelmi park mellett található, jelenleg Montenegro művészeti központja. 
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Különböző kulturális együttműködési terveket vázoltak a megbeszélésen, de konkrétumokról 
még nem esett szó. 
 
Félegyházi András: Tehát Cetinje elküldött egy együttműködési megállapodás tervezetet, 
melyet szeretnének, ha Visegrád aláírna jövő héten kedden Cetinjében egy ünnepség 
keretében.  
 
Cseke László: Annyit elmondtak, és ezt tudni kell, hogy elég nagy jelentőséget 
tulajdonítanak Cetinjében ennek az együttműködésnek, előkészítették már az ünnepséget is, 
több vendéget meghívtak, így nem volna szerencsés, ha Visegrád nem képviseltetné magát. A 
jövőt tekintve az együttműködésbe természetesen részt venne a Szent György Lovagrend, 
hiszen ők már egyébként is elkötelezték magukat ebben, de úgy gondolja, hogy ebbe be 
kellene kapcsolódnia a múzeumnak a TDM-nek és a Művelődési Háznak is. Valamint nekik is 
lehetőséget kell adni arra, hogy itt bemutatkozhassanak. 
 
Mikesy Tamás: Az együttműködés nincs ellenére, el lehet kezdeni egy együttgondolkodást, 
de majd úgyis a hosszú távú dolgok fogják megmutatni, hogy mi lesz belőle. Sajnos az a 
tapasztalat, hogy a távolság mindig nagyban befolyásolja ezeket a kapcsolatokat, a másik 
dolog meg az, hogy ezekhez sajnos pénz is kell. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint a polgármester úr és Cseke László utazzanak ki, ezt a laza 
együttműködési megállapodást kössék meg.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertessen egy határozati javaslatot az 
elhangzottaknak megfelelően.  
 
Dr. Szabó Attila: Ismertette a határozati javaslatot: „Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Cetinje (Montenegro) településsel felveszi a kapcsolatot 
jövőbeli kulturális együttműködés reményében, mely tárgyában Cetinje településsel történő 
együttműködési megállapodás aláírásra felhatalmazza Félegyházi András polgármestert.” 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
293/2012. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Cetinje (Montenegro) 
településsel felveszi a kapcsolatot jövőbeli kulturális együttműködés reményében, mely 
tárgyában Cetinje településsel történő együttműködési megállapodás aláírásra felhatalmazza 
Félegyházi András polgármestert. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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11. npr: Egyebek 
 
Bártfai István: A Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta a homlokzatfelújítási pályázat 
kapcsán kötendő támogatási szerződés tervezetét, ki is lett küldve a testület tagjainak, 
szeretné, hogy nézzék át alaposan, mivel ez már múltkor is nagy vitát kavart a testületi ülésen, 
ezért nem akarta most ezen az ülésen tárgyalni. A másik téma az útbaigazító táblák 
kihelyezése, ezt viszont mindenképpen napirendre kellene venni a következő ülésen. Az 
apátkúti patakmeder vízjogi engedélyeztetését is napirendre kell venni, mert december 31-én 
lejár a határidő. 
 
Félegyházi András: A következő ülés 2 hét múlva esedékes, azon napirendre veszi.  
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy a következő ülésen vegyék napirendre a 2012. évi Palotajátékok 
beszámolóját, a Pénzügyi Bizottság már megtárgyalta.  
 
Bártfai István: Az Apátkúti Patakmederben voltak kivágásra kijelölt fák, melyre a hivatal 
megkérte a kivágási engedélyt, azonban a Duna Ipoly nem mindegyikre adott, viszont azóta 
eltelt már sok idő, tehát kéri, hogy történjen egy bejárás a Duna Ipoly Nemzeti Park 
képviselőivel. Nézzék át melyek azok a fák, amelyeket ki lehetne vágni és erről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, melybe bele kell foglalni, hogy amennyiben egy 
balesetveszélyes fát nem enged kivágni a DINP, akkor a felelősség őket terheli. ugyanis a 
közelmúlt egy kidőlt fa kapcsán káresemény következett be a patakmederben. 
Többször volt már szó arról a bizottsági ülésen, hogy a műszaki ügyintéző készít egy tervet a 
Harangvirág utca és VIFA közötti járdaszakaszra vonatkozóan, de ez 2 hónapja húzódik már, 
kéri, hogy az engedélyeztetés miatt ez készüljön el, ha lehet minél hamarabb. 
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és 
az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András          Dr. Szabó Attila 
   polgármester        helyettesítő jegyző 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án, 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 
 
 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
 
 
 
 
Meghívott: 
 
 
     Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezető 
     Farkas Emese TDM menedzser 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel van jelen (7főből), határozatképes, az ülést megnyitotta. Bálint Zsolt képviselő jelezte, 
hogy kicsit késik. Ismertette a napirendi javaslatot. 
 
Mikesy Tamás: Ügyrendi javaslattal élt, mely szerint a 7. napirendi pontot a Visegrádi 
Ásványvíz Kft vízdíjtartozás rendezésére érkezett részletfizetési kérelem megvitatása címmel 
zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület. 
 
Félegyházi András: Egyetértett a javaslattal, ezért kérdezte a képviselőket, aki ezzel a 
módosítással együtt a napirendi javaslatot elfogadja és a Visegrádi Ásványvíz Kft 
vízdíjtartozás rendezésére érkezett részletfizetési kérelem megvitatása napirendi pontot a 
képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
.  
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képviselő nem volt jelen) az ülés napirendjét 
a módosítással együtt elfogadta és a Visegrádi Ásványvíz Kft vízdíjtartozás rendezésére 
érkezett részletfizetési kérelem megvitatása napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülés 
keretében tárgyalja. 
 
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
 
Félegyházi András: - Részt vett a TDM szervezet projekt záró rendezvényén, valamint a 
közgyűlésen. 
- Tárgyalást folytatott az Ásványvíz Kft-vel a vízdíj tartozása részletfizetéséről, ezt zárt ülés 
keretében tárgyalja a testület a mai ülésen 
- Múlt héten hétfőtől csütörtökig Cetinjében voltak Cseke Lászlóval a kulturális 
együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása megtörtént. December 7-én a moziban lesz 
egy vetítés, melyen bemutatkozik Montenegro. 
- Megérkezett a városközpont beruházás építési engedélye, most a szomszédok fellebbezési 
jogáról való lemondás zajlik, igyekeznek ezt minél hamarabb beszerezni. 
- A Tűzoltósági Társulás ülésén vett részt, melyen a távszavazás visszavonásáról döntöttek, 
mert a törvényességi felhívást kapott a kormányhivataltól emiatt. 
- A Figyelj Rám Alapítvánnyal folyatatott tárgyalást a feladatellátásuk és finanszírozásukkal 
kapcsolatosan 
- Tahitótfaluban vett részt egy előadáson iskolaigazgató asszonnyal, melyet Hormann Rózsa 
oktatási államtitkár asszony tartott az átalakuló közoktatásról, valamint Hadházy Sándor 
országgyűlési képviselő úr a közigazgatás átszervezéséről 
- A Belügyminisztériumban vett részt egy polgármesteri fórumon szintén a közigazgatás és az 
oktatás átszervezésével, illetve a jövő évi költségvetési tervezéssel kapcsolatosan. Az iskola 
átadásával kapcsolatosan december 15-ig kell aláírni a megállapodást, melynek kapcsán 
számos fontos adatszolgáltatási kötelezettsége lesz mind az iskolának, mind a hivatalnak. A 
költségvetést illetően azt az információt kapta, hogy a gépjármű adónak a 40%-a, a személyi 
jövedelemadóból semmi nem marad helyben. Az idegenforgalmi adó kiegészítéséből még 
nincs pontos információ. Az önkormányzati adóság átvállalásról elfogadásra került a törvény, 
a holnapi nap folyamán fogják a részleteket egyeztetni Hadházy Sándor országgyűlési 
képviselő úrral 
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1. npr: A 2012. évi Visegrádi Nemzetközi palotajátékok beszámolója 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Félegyházi András: Felkérte Cseke Lászlót a Pro Visegrád Kft ügyvezetőjét, hogy ismertesse 
a beszámolót. 
 
Cseke László: A beszámolót két bizottság is tárgyalta, ahol részletességgel átbeszélték az 
írásban is elküldött beszámolót, így kiegészíteni nem kívánja, amennyiben kérdés van, arra 
szívesen válaszol. 
 
Mikesy Tamás: Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el, illetve kéri, hogy záros határidőn 
belül kerüljön a testület elé a 2013. évi Palotajátékok előkészítése. 
 
Félegyházi András: Kérte, hogy a jövő évi előkészítést a bizottsági elnökök tűzzék 
napirendre, utána természetesen testület elé kerül. Mivel a témával kapcsolatosan több 
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 

- Bálint Zsolt képviselő megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület 7 fővel (7 
főből) van jelen, határozatképes – 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
294/2012. (11.28.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Cseke László a 
Pro Visegrád Nonprofit Kft ügyvezetőjének beszámolóját a 2012. évi Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok rendezvényről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Útbaigazító táblák, térképek, „touch info” tornyok kihelyezése Visegrádon 
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 
Meghívott:  Farkas Emese TDM menedzser 
  Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Félegyházi András: Felkérte Cseke Lászlót a Pro Visegrád Kft ügyvezetőjét, hogy ismertesse 
az előterjesztést. 
 
Cseke László: A TDM pályázat része, hogy ezeket az útbaigazító táblákat, illetve „touch 
info” tornyokat ki kell helyezni a város területén. Köszönetét fejezte ki Kacsán Györgynek és 
Stabarecz Péternek a táblák kivitelezésében nyújtott munkájukért. 
 
Farkas Emese: A városfejlesztési bizottsági ülésen már tárgyaltak erről, a javasolt 
kihelyezési pontokat kiküldték, szeretné, ha konkrét döntés születne a kihelyezésről. 
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Mikesy Tamás: A „touch info” táblák esetében a bizottsági ülésen az hangzott el, hogy a 
CBA elé kerül az egyik és nem a Sirály parkolóba, valamint arról is szó volt, hogy a fellegvár 
parkolóba nem kerül ki, mert nehéz megoldani a frissítést. 
 
Cseke László: Az be kell látni, hogy a fellegvár a város szinte leglátogatottabb része, így 
indokolt volna oda kitenni egyet, kétségtelen, hogy az információk napi frissítése nagyobb 
szervezést igényel.  
 
Bártfai István: Azt hiányolja, hogy a református templom környékén nincs térkép, amiről a 
bizottsági ülésen szó volt. 
 
Farkas Emese: A legutolsó információja az volt, hogy oda ne kerüljön tábla. 
 
Bálint Zsolt: Javasolta, hogy ezt a témát utalják vissza a Városfejlesztési Bizottságnak, mert 
nincs még határozott elképzelés a „touch info” tornyok helyéről, az útbaigazító táblákról 
véleménye szerint lehet dönteni már most is. 
 
Dr. Kucsera Tamás: Kéri, hogy a bizottság a következő ülésre tegyen olyan javaslatot, hogy 
melyek azok a helyek, ahová kellene és lehet is kitenni ilyen tornyokat.  
 
Félegyházi András: Egyetért a javaslattal, ismertette a határozati javaslatot, a „touch info” 
tornyok kihelyezésére vonatkozó javaslat nélkül. Kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
295/2012. (11.28.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a városban kihelyezésre kerülő 
útbaigazító táblák, térképek, kihelyezésével az alábbi pontokon: 
 
Oszlop tábla kihelyezése:  Mátyás Szobornál, Városközpontban 
Térképtábla kihelyezése:  Hajóállomásnál 
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat az információs táblák  kihelyezési 
munkálatait elvégzi. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Cseke László TDM szervezet 

 
3. npr: Beszámoló a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó Gazdasági vezető 
 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikót a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
csoportvezetőjét, hogy ismertesse a beszámolót. 



 6 

Láng Anikó: A III. negyedévben 683 eFt bevétel és 625 eFt kiadás teljesült. Úgy néz ki, hogy 
58 millió Ft többlettel zárult a háromnegyed éves gazdálkodás, de hozzá kell tenni, hogy a 
szeptember 15-i adó befizetési határidő miatt az adók benne vannak, de a negyedévi 
számlázások miatt a kiadási oldal nem volt meg és ugyanakkor a III. negyedévnek a kiadása 
lényegesen kevesebb, mint a többi negyedévben a nyári iskolai és óvodai, valamint konyhai 
leállások miatt. A bevételek közül ki kell emelni, hogy a helyi adók igen jól teljesültek, a 
tervezett 209.000 eFt-ból 190.000 eFt teljesült szeptember végéig, a gépjármű adó bevétel 
közül a leggyengébb, mert ott a tervezett 14 millió Ft-ból csak 10 millió Ft teljesült. Meg kell 
említeni, hogy az adókintlévőségek behajtása nagyon eredményes volt, mert a január 1-i 56 
millió Ft-os adókintlévőség júniusra 60 millió Ft-ra nőtt, az szeptember 30-ra 14,7 millió Ft-ra 
csökkent. Az intézményi működési bevételeket lehet még kiemelni a bevételek tekintetében, 
ami nem teljesült időarányosan, aminek leginkább az az oka, hogy az Ásványvíznek 
kiszámlázott tételek nem kerültek befizetésre, így a 38 millió Ft bevétel teljesült a 72 millió Ft 
előirányzattal szemben. Kiadási oldalon időarányos teljesülések történtek, kivéve a városi 
konyha esetében, itt további költségvetés módosításra lesz szükség. A Polgármesteri 
Hivatalnál pedig a tervezésben történt hiba az áfa tekintetében, de a módosításban ez is 
helyére kerül.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót. Sajnos az Ásványvíz Kft. 
tartozása miatt van egy nagyobb kintlévőség. Úgy tűnik, hogy az intézmények tudják tartani 
az előirányzatokat, nincs túlköltekezés. Nagyobb tétel volt idén a Solarsysal történt 
megegyezés következtében a telekvásárlás, ami nem volt betervezve, de szerencsére a 
takarékosságnak köszönhetően sikerült hitel nélkül kifizetni. Nagyon örül a Bizottság, hogy 
jegyző úrnak köszönhetően az adó kintlévőség 64 millióról 14 millióra csökkent. 
Remélhetőleg az év végéig ez tovább tud csökkenni, a többi kintlévőség tekintetében pedig a 
testületnek kell döntést hoznia. 
 
Mikesy Tamás: Úgy tűnik, hogy a gazdálkodás lassan kezd helyreállni. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja,ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
296/2012. (11.28.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzatának 2012. évi I-III. negyedévi beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 
 

Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. npr: Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 12.) 
számú rendelet módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó Gazdasági vezető 
 
Félegyházi András: A beszámoló során már elhangzott, hogy a két legfontosabb pont, 
amelyet érint a módosítás a konyha kiadási előirányzata és a másik az áfa a Polgármesteri 
Hivatalnál. Felkérte Láng Anikót a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetőjét, hogy 
ismertesse a rendelet módosítás okait. 
 
Láng Anikó: A konyha esetében úgy gondolták az előző költségvetés módosításánál, hogy 
valamiképpen meg lehet spórolni, hogy újabb összeggel kelljen emelni a kiadások 
előirányzatát, de sajnos nem lehetett, mert az árak nem csökkentek, a gyermekek is 
ugyanannyian étkeznek, mint eddig. Tehát itt szükség van a 1,5 millió Ft előirányzat emelésre 
a működéshez. Ennek egyik részét a személyi juttatásokon lévő maradvány, a másikat pedig 
VKG-nál az áfa soron lévő tartalék adja, mivel az Önkormányzat negyedéves adózóvá vált, 
így az erre az évre betervezett áfa befizetési kötelezettség áthúzódik a jövő évre. Ugyanez lesz 
a forrás a Polgármesteri Hivatalnál az áfa előirányzat esetében, mert az ott tervezett 160 eFt-ot 
200 eFt-ra kell emelni. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, arra az elhatározásra jutott, hogy a jövő évi 
költségvetésnél a konyha esetében egy részletes átvilágítás szükséges, hogy hol lehetne 
spórolni. Az áfa tervezésnél történt hiba pedig véleménye szerint a hozzá nem értésről tesz 
tanúbizonyságot. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy már ebben az évben Bálint Zsolt ás Schüszterl Károly 
képviselő urak segítségével sikerült olcsóbban nagy tételben almát és krumplit beszerezni a 
konyha részére, úgy gondolja, hogy ezt a jövőben is érdemes lenne folytatni, ha van rá mód. 
Mivel a témával kapcsolatosan több hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 
rendelet módosítását elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az önkormányzat és intézményei 2012. évi 
költségvetésének módosításáról szóló 18/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletét elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XI.30.) ökt. rendelete az 
önkormányzat és intézményei 2012. évi 4/2012.(III.12.) számú költségvetési rendeletének 

módosításáról 
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
5. npr: A 2013. évi költségvetési koncepció megalkotása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A jövő évi finanszírozásról még nincsenek konkrét információk, illetve a 
központi költségvetés sincs még gyakorlatilag elfogadva, ennek ellenére az önkormányzatok 
kötelezettsége minden év november 30-ig elfogadni a jövő évi költségvetési koncepciót. Így 
konkrét számokat nem lehetett megfogalmazni, csak azt, hogy továbbra is egyensúlyban 
tartani a költségvetést. Azt azért lehet látni, hogy lesznek olyan kiadások, melyek elkerülnek, 
mint az iskola működtetése és fenntartása de ezzel párhuzamosan adó bevételekben is lesznek 
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elkerülő tételek, a gépjárműadó 40%-a és szja vonatkozásában, illetve az iparűzési adó fél %-
át a közutak, parkok rendben tartására megkapott normatívájából le fogják vonni.  
 
Láng Anikó: Elmondta, hogy sajnálatos módon a normatívákat sem ismerjük még, de 
valószínűleg kevesebb lesz, mint eddig volt.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, nagyon sajnálatos, hogy az üdülőhelyi 
feladatok támogatásáról még nem lehet tudni semmit, ez ebben az évben 67 millió Ft-ot 
jelentett az önkormányzatnak, ha ez elkerül, akkor azt nagyon meg fogja érezni a 
költségvetés. Viszont ha a hitelállományt valóban átveszi az állam, akkor az jó lesz a 
városnak, ami évi 30 millió Ft, de emellett jó lenne, ha az üdülőhelyi támogatás is itt maradna. 
Ezért kéri a testülettől, hogy nagyon óvatosan vállaljanak kötelezettségeket a jövő évre 
vonatkozóan, mert nagyon sok a bizonytalan tényező. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
297/2012. (11.28.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepcióját a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 
 

Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: 2013. február 15. 

 
melléklet: 
 

Visegrád Város Önkormányzat 
2013. évi költségvetési koncepciója 

 
A koncepció a 2013-as költségvetési év főbb feladatait, céljait és a költségvetés készítésének 
irányelveit határozza meg, megalapozva ezzel a konkrét tervezési munkát. 
 
A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb 
alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre 
meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit. 
 
Az éves költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció összeállítása. 
 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24 §-a alapján a polgármester a jegyző 
által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig nyújtja 
be a Képviselő-testületnek.  
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A jegyző a költségvetési koncepciót az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint készítette el és terjeszti elő. 
 
A koncepció készítésekor még csak 2013. évi költségvetési törvény tervezete állt 
rendelkezésre. A 2013. év tervezésében mind bevételi oldalon, mind kiadási oldalon nagy a 
bizonytalanság. Gondolni kell itt az Áprily Lajos Általános Iskola AMI és EPSZ átadására, 
továbbá a járások kialakítása miatt átadásra kerülő okmányirodára és építéshatóságra, a 
hitelállomány átvételének időpontjára és mikéntjére. Visegrád Város Önkormányzatának 
2013. évi gazdálkodásának az előbbieken túl még meghatározó és nehezen tervezhető eleme 
az „Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” pályázat keretében megvalósuló beruházás 
lebonyolítása és annak igen szoros határideje, a Fellegvár Óvoda épületének felújítása, 
bővítése.   
 
A Kormány által elfogadott 2013. évi költségvetési törvénytervezetet (T/7655), a kockázatokat 
figyelembe véve a költségvetés 2013. évi sarokszámainak tervezése egy óvatos, 1,6%-os GDP 
növekedésen alapul.  
A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya és Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény adósságcsökkentésre vonatkozó előírásai 
értelmében, 2013-ban az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,2%-
ára csökken. A hiánycél elérését egyrészt a közszféra működési kiadásainál továbbra is 
érvényesített költségvetési takarékosság, másrészt a két Széll Kálmán Tervben kijelölt 
területeken megvalósított megtakarítások biztosítják. A várható infláció 5,8 százalék.  
 
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény a 13 §-ban 
meghatározott egyes feladatok kapcsolatos feladatok ellátásához. 
 
Visegrád Város Önkormányzata 2013. évi bevételeiről: 
 
 
Átengedett központi adó- és a helyi adóbevételek) 
 
A tervezet 32 §-a átengedett központi adóként csak a gépjárműadót és a termőföld 
bérbeadásából származó személyi jövedelem adót nevesíti. 
 
A tervezet szerint 2013-ban beszedett gépjárműadó-bevételnek csupán 40 %-a illeti meg az 
önkormányzatokat, ami 2012.évi tervszámokkal számolva 9 millió Ft bevétel kiesést jelent. 
 
A személyi jövedelemadó helyben maradó részének elvonása (idei adatokkal számolva) 19,5 
millió Ft bevétel kiesést jelent 
 
Normatív támogatások  
A költségvetés tervezet az általános önkormányzati feladatok ellátására adott támogatást az 
adóbevételekhez köti. 
A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a település lakosságszám 
szorzataként számított önkormányzati kiadási szintet csökkenti az önkormányzat elvárt 
bevétele, ami az önkormányzat 2011. évi gépjárműadó bevételének 40%-a, valamint az elvárt 
helyi adó összege (tulajdonképpen a 2011. évi adóbevétel fele) 
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Számszerűsítve nincsen a tervezetben, de Visegrád lakosságszámra vetített magas 
adóbevételét ismerve ilyen címen nem, vagy csak kismértékű támogatásra számíthatunk. 
 
A költségvetési rendelettervezet a fentiek módosításában javasolják az önkormányzatok 
hivatalának támogatását. 
 
Az önkormányzatok működésének támogatása az önkormányzati hivatal számított 
alaplétszáma alapján történik, Visegrádon ez 13,06 fő, a javasolt fajlagos 4.580 e Ft/fő 
összesen 59,8 millió Ft. 
 
A módosító javaslat szerint a köztemető fenntartására 43 forint/m2 fajlagos, (minimálisan 100 
e Ft), illetőleg a belterületi utak hossza alapján 105.100 forint/km támogatás illeti meg az 
önkormányzatokat.A fenti címeken részletezett támogatás összegét csökkentené az elvárt 
bevétel, ami ebben az esetben a 2011.június30-i iparűzési adóalap 0,5 %-a, így esetünkben 
26,6 millió Ft –tal csökkennének a fenti bevételek. 
 
Egyéb kötelező feladatok ellátására 2.700 Ft/ fő támogatást biztosítana módosító javaslat. 
1803 fővel (2012.01.01.) számítva 4.9 millió Ft. 
 
Több mint sajnálatos, hogy sem a tervezet, sem a módosító javaslat nem tesz említést az 
üdülőhelyi feladatok támogatásáról, ami Visegrád Város Önkormányzatának 2012. évi 
adatokkal számolva 67,5 millió Ft-ot bevétel kiesést jelentene. 
 
Az óvoda működtetési támogatások számítása az elmúlt évektől jelentősen különbözik, még 
pontosan nem számszerűsíthető, s nem összevethető az elmúlt évekkel 
 
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatásához szükséges mutatószámokat a 2013. évi megalapozó felmérésben kellett 
megadnunk, aminek alapszámai az óvodások létszáma 70 fő, míg az óvodapedagógusok 
számított létszáma 6, illetőleg a 2013/2014 tanévben 7 fő. 
 
A módosító javaslat 54.000/Ft/Fő/év fajlagost javasol óvodaműködtetési támogatásra, ami 
3,8 millió Ft. 
 
Az óvodai és iskolai kedvezményes és ingyenes étkeztetés támogatása változatlan marad: 
68.000 Ft/fő/év, 
ami 117 fővel számolva 7,9 millió Ft. 
A szociális étkeztetés támogatása is változatlan szinten marad 55.360 Ft/fő/év, ami 33 fővel 
számolva 1,8 millió Ft. 
 
A javaslat szerint a település könyvtárak támogatására 1.140Ft/fő fajlagossal számolva 2,1 
millió Ft-ot kaphatunk.  
 
Továbbra is támogatni kívánja a tervezet a pénzbeli szociális juttatásokat, aminek mértékét 
központilag határozzák meg (2012-ben 3,6 millió Ft volt). 
 
Visegrád Város Önkormányzatát illető várható normatív támogatások sora itt véget ér, ezen 
felül már csak a különböző jogcímekre igényelhető központosított előirányzatokra 
számíthatunk. 
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(Kompok, révek fenntartásának és felújításának támogatása, belterületi utak szilárd 
burkolattal való ellátása, pályázati önerő kiegészítés stb.) 
 
A 2012-ben benyújtott vis maior pályázatunk elbírálása még folyamatban van. 
 
Utólagos igénylés alapján történik az ápolási díjaknak, a lakásfenntartási támogatásoknak és 
a közfoglalkoztatásra fordított összeg meghatározott %-ának megtérítése  
 
A fenti kitekintésből is látható, hogy számszerűsíteni a 2013 évi költségvetési támogatást 
nehezen lehet; jelentős, Visegrád Városát különösen súlyosan érintő bevételkiesésre 
számíthatunk 2013-ban. 
 
Az önkormányzat saját bevételei 
 
Visegrád Város Önkormányzata jelentős helyi adóbevétellel rendelkezik. 2013 évben legjobb 
esetben is az idei adókivetés összegével kalkulálhatunk (209 millió Ft), hiszen az adókulcsokat 
nem emeljük, és a nehéz gazdasági helyzet miatt nem számíthatunk sem az idegenforgalmi 
adóbevételek, sem az iparűzési adóbevételek emelkedésére. 
2013-ban is pénzügyi helyzetünk sarkalatos pontja lesz az adóbevételek behajtása (az új 
adórendeletünk is erre ösztönöz). 
A város intézményi bevételei közül kiemelkedő fontosságú a vízdíj bevétel, aminek határidőre 
történő befizetését már évek óta nem tudjuk érvényesíteni. Az idei évben kiszámlázott vízdíjak 
pénzügyi teljesítésének túlnyomó része is csak 2013-ban várható. Nagy kérdés, hogy a 2012. 
IV. negyedévére, illetőleg a 2013 három negyedévére vonatkozó számlák pénzügyi teljesítése 
mikor fog megtörténni. 
A lakbéreket, és egyéb bérleti díjakat, azok hátralékait már ebben az évben is kisebb 
elmaradásokkal, de rendezték a bérlők; erre kell törekednünk 2013-an is. 
A rezsiköltségek továbbszámlázására, annak behajtására – gondolva itt különösen a 
háziorvosi rendelőre – végre megnyugtató, hatékony megoldást kell találnunk. 
 
A Dunakanyar és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása megszűnésével 
elesünk a támogatásuktól, bár a kiadási oldalon – ezzel párhuzamosan megszűnnek az iskolai 
oktatással, a Kisoroszi tagintézménnyel kapcsolatos kiadások is. Legnagyobb bizonytalanság 
az iskolabusz üzemeltetésével kapcsolatosan áll fenn. 
 
Finanszírozási bevételek 
 
Számlavezető bankunkkal történt egyezetést követően elmondhatjuk, hogy 2013-ban kizárólag 
folyószámla hitelre számíthatunk, melynek igénybevető kerete az ideinél jelentősen kisebb 
nagyságrendű: 20 millió Ft. 
Munkabérhitellel nem számolhatunk, de a havi munkabérek az iskola, az okmányiroda, 
illetőleg az építéshatóság „távozásával” nagyságrendileg lesz kisebb az ideinél, s 
remélhetőleg nem fog finanszírozási gondokat okozni. 
 
Visegrád Város Önkormányzata 2013. évi kiadásairól: 
 
2013-ban mind a működési kiadások, mind a felhalmozási kiadások nagyságrendje, 
összetétele alapjaiban fog eltérni az idei évtől. Az okok: a járások kialakítása, az általános 
iskolai oktatás állami működtetése illetőleg a városközpont, óvoda és árvízvédelmi beruházás. 
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Működési költségek 
 
Az Áprily Lajos Általános Iskola AMI és EPSZ idei költségvetése 123 millió Ft volt, amiből a 
személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó  összege 107,6 millió Ft volt 53,7 millió 
leigényelt közoktatási normatíva mellett. Bár a különbözetet, mintegy 53,9 millió Ft-ot 2013-
ban már nem kell finanszírozni, de ezt a bevételelvonásokkal együtt kell értékelnünk. 
 
Az Okmányiroda a működtetési költségei a személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó 
összege mintegy 10 millió Ft, + a rezsi költségek, 3 millió Ft kieső normatíva mellett.  
Az építéshatóság személyi juttatásainak és járulékainak éves összege 10 millió Ft, 2,3 millió 
Ft kieső normatíva mellett. 
Az eljárási illetékek 2013 évre tervezett összege 2 millió Ft volt. 
 
A fentieken felül a járáshoz kerülő köztisztviselők bére és a szociális hozzájárulási adó éves 
összege mintegy 6,8 millió Ft, de ez nem eredményez megtakarítást, hiszen a feladatokat 
valakinek ezek után is el kell látnia.   
 
A megmaradó intézményeink működtetésénél a takarékosságra kell törekednünk, gondolva itt 
mind a személyi jellegű (közfoglalkoztatás!), mind a dologi kiadásokra (bio kazán pályázat, 
áram szolgáltató kiválasztása, stb. ). Meg kell említeni, hogy a Polgármesteri Hivatal és az 
Egészségház (át)építés miatti költözés következményeként a polgármesteri hivatal 
működésének rezsi költsége nehezen lesz tervezető. 
 
Különös figyelmet kell fordítanunk a Visegrád Városi Konyha élelmiszer költségeinek és 
működtetésének racionalizálására. 
 
A 2013 évi támogatásokat alaposan át kell gondolni, így a támogatottak körét, a támogatás 
nagyságát. Sajnos nem megengedhető az elmúlt évek gyakorlatára épülő támogatási rendszer. 
 
 
Felhalmozási kiadások 
 
2013. évi várható felhalmozási kiadások: a Visegrádi Városközpont kialakításának költségei, 
a 2012 évi vis maior helyreállítási költségei (nyertes pályázat esetén), az árvízvédelmi 
beruházás és esetlegesen a Fellegvár Óvoda Visegrád bővítésének költségei. 
A városközpont beruházás költségeinek finanszírozása meghatározó lesz költségvetésünkben, 
de jelen pillanatban ennek formájáról még biztosat nem tudunk (önerő pályázat, támogatási 
előleg, hitellehívás…) 
 
Finanszírozási kiadások 
 
Az önkormányzati hitelek elengedése azt jelenti, hogy az elmúlt évek hiteltörlesztéseivel 
feltehetőleg nem kell számolnunk, aminek összege 2012. évi stabilitási terv szerint 28,8 millió 
Ft.  
 
Összegzésképpen a 2013. évi költségvetés tervezésében mind bevételi, mind kiadási oldalon 
jelen pillanatban még sok a bizonytalanság. A tényleges tervezéskor a tényszámok 
ismeretében alaposan mérlegre kell tenni a kieső költségeket és az ezzel párhuzamosan 
elmaradó bevételeket, majd az egyenleg megvonása után kell a kiadási előirányzatokat 
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kialakítani, annak érdekében, hogy Visegrád egy folyamatosan fejlődő, stabil pénzügyi 
hátérrel rendelkező város legyen. 
 
6. npr: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A jelenleg hatályos adórendelet több ponton ellentétes a magasabb rendű 
jogszabályokkal, illetőleg a magánszemélyek kommunális adója esetén biztosított 
kedvezmények sok esetben nem egyértelműen vannak megfogalmazva, pontatlanok és így a 
gyakorlatban nehezen végrehajthatóak. Ezért javasolja a kedvezmény szociális rászorultsági 
alapon történő újraszabályozását. Azért tesz javaslatot az egész rendelet újraalkotására, mert a 
meglévő módosítása jogalkotás technikailag már túlzott mértékű lenne. Az előző testületi 
ülésen volt egy javaslat a helyi iparűzési adó esetében a vállalkozóknak adható kedvezmény 
lehetőségével kapcsolatosan, annak érdekében, hogy a fizetési hajlandóság növekedjen. 
Sajnálatos módon az adótörvény változása kizárja annak lehetőségét, hogy a törvény által 
meghatározott kedvezményeken túl a testület azt helyi rendeletében bővítse.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet. A Bizottság úgy 
gondolja, hogy az adó mértékét nem emelné a jövő évben, a kommunális adó esetében a 
kedvezményekre jogosultságot a Népjóléti Bizottság tárgyalja majd. Továbbá a Bizottság 
javasolja az iparűzési adó mértékének egy tized %-al való csökkentését, segítve ezzel a 
vállalkozókat, megjegyezve azt, hogy szigorúbban fogják súlytani, a nem fizetőket.  
 
Bártfai István: Egyetért az iparűzési adó csökkentésének javaslatával. 
 
Félegyházi András: Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a helyi adókról szóló 19/2012. (XI.30.) önkormányzati 
rendeletét elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
19/2012. (XI.30.) ökt. rendelete a helyi adókról 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
7. npr: A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása és belső ellenőrzési feladatok ellátása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az elmúlt években az önkormányzat a kistérségi társulás keretében látta el 
a belső ellenőrzési feladatokat, de mint ismeretes december 31-vel megszűnik a társulás, így 
az önkormányzatoknak külön kell kötniük szerződést. Belső ellenőrzési feladatra mindig adott 
évire vonatkozó szerződést célszerű kötni. Az árajánlatokat bekérte, ez kiküldésre került a 
testületnek is. A jövő évi ellenőrzési tervet szintén a testületnek kell elfogadnia, erre 
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vonatkozóan a javaslata, hogy egyfajta szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés a hivatalnál a 
pénzkezelés és számviteli szabályozottság tekintetében elengedhetetlenül fontos, ezen kívül a 
jövő évben a vagyongazdálkodás kiemelt lesz, hogy az megfelel-e a jogszabályoknak. Ezen 
kívül úgy gondolja, hogy a segélyek megállapítása és kifizetésének rendje, valamint az 
étkeztetés vizsgálata is fontos lenne. 
 
Mikesy Tamás: Szeretné kérni, hogy az a cég, amelyikkel megköti az önkormányzat a 
szerződést, jöjjön el és személyesen is lehessen vele beszélni, mert előremutató dolgokra is 
kíváncsi lenne az ellenőrzés kapcsán és sajnos az elmúlt években a belső ellenőrzési 
jelentésekből nem sok információt kapott a képviselő-testület. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint akkor lehet, hogy nem volna szerencsés 
ugyanazt a céget megbízni idén is, de mindenesetre meg kellene nézni, hogy mi volt az oka az 
elmúlt évek rossz tapasztalatának. Úgy gondolja, hogy ez adódhatott abból is, hogy a 
hivatalnak nem volt megfelelő vezetése, vagy lehet, hogy a tervben szereplő eljárás nem volt 
megfelelő az önkormányzat pénzügyi nagyságához mérten, illetve ha nem jó tervet fogadtak 
el és nem dolgoztatták a belső ellenőröket, akkor nem is derülhetett ki, hogy jók-e vagy nem. 
Véleménye szerint itt most egy kicsit sok a kétely. 
 
Dr. Szabó Attila: Egy belső ellenőr mindig azt vizsgálja, amit mondanak neki. Aki a 
kistérségen belül látta el a belső ellenőrzési feladatokat, ő fogja végezni továbbra is számos 
kistérségi településen. 
 
Bálint Zsolt: Javasolta, hogy most csak a belső ellenőrzési tervet fogadják el, a cég 
tekintetében pedig nézzenek még körül, mert jelenleg nem lehet megítélni, hogy jók-e vagy 
sem. 
 
Félegyházi András: Elfogadta a javaslatot, ennek megfelelően a kiküldött határozati javaslat 
1. 2. és 4. pontját törölni javasolta. Mivel ezzel kapcsolatban hozzászólás, módosító javaslat 
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a módosító javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
298/2012. (11.28.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi belső 
ellenőrzési terv elfogadására és a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó határozati 
javaslatot Bálint Zsolt képviselő javaslatára úgy módosítja, hogy az 1., 2., és 4., pontok 
törlésre kerülnek. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosított határozati javaslatot elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
299/2012. (11.28.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat mellékletét 
képező témákkal jóváhagyta a helyi önkormányzatra vonatkozó 2013. évi éves belső 
ellenőrzési tervet.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester, Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
8. npr.: Homlokzat felújítási pályázat kiírása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Bártfai Istvánt a Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Bártfai István: Egy korábbi testületi ülésen lekerült napirendről a téma, mert a támogatási 
szerződés tervezete akkor még nem állt rendelkezésre, most már ez is elkészült. 
 
Bálint Zsolt: Nem látja az előterjesztésben, hogy csak a tervezésre rendelkezésre álló 
pályázati pénzről kell most dönteni, vagy az egészről. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 
ebben az évben nem tud garanciát vállalni arra, hogy rendelkezésre fog-e állni az összeg 
jövőre, tehát most még nem vállalna kötelezettséget. 
 
Bártfai István: Ez a tétel az idei költségvetésben is rendelkezésre áll, ha a bizottság úgy látta, 
hogy erre nincs pénz, akkor a költségvetés módosításakor kellett volna már ezt jeleznie, de 
mivel ezt nem tette meg akkor úgy vehető, hogy van rá pénz. 
 
Bálint Zsolt: A pályázat elvével sem ért egyet, mert egy bizonyos kört érint csak. 
 
Bártfai István: Ez igaz, mert a pályázati kiírásba meg is fogalmazták, hogy a városközpont 
megújulásához szeretnék most ezt kapcsolni ebben az évben.  
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy mivel Visegrád a turizmusból él, ezért szükséges a 
frekventáltabb helyeket egy kicsit újítgatni, így ő tudja támogatni ezt a pályázati kiírást. A 
turizmus fejlesztésre kapott pénzből lehetne is ezt fedezni, annak ellenére, hogy egyetért 
azzal, hogy spórolni kell.  
 
Félegyházi András: Egyetért a pénzügyi bizottság aggályaival, de az üdülőhelyi támogatások 
maradvány összegének elosztásából 10 millió forintot kapott Visegrád, amit kifejezetten ilyen 
feladatokra kell elkölteni. 
 
Bálint Zsolt: Ez esetben kér egy olyan határozati javaslat módosítást, hogy ez a 2 millió 
forint kizárólag ebből a keretből finanszírozható.  
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Hintenberger András: Ő is azon a véleményen van, hogy erre igenis költeni szükséges, ha 
valóban nincs rá pénz, akkor esetleg el lehet gondolkodni azon, hogy csak a tervezésre írjanak 
ki először, aztán a kivitelezésre.  
 
Bártfai István: A pályázati kiírásban a benyújtási határidő december 15-vel szerepel, de ezt 
ki kellene nyújtani január 15-re. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatosan több hozzászólás, módosító javaslat nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki egyetért Bártfai István módosító javaslatával a dátumra 
vonatkozóan, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
300/2012. (11.28.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Bártfai István 
módosító javaslatát, mely szerint a homlokzat felújítási pályázat benyújtási határideje 2013. 
január 15. 24:00 óra. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatosan több hozzászólás, módosító javaslat nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki egyetért Bálint Zsolt módosító javaslatával, mely szerint a 
homlokzat felújítási pályázatra biztosítandó 2 millió forint keretösszeget az önkormányzat az 
idegenforgalmi adó központi költségvetésből való differenciált támogatás terhére biztosítja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
301/2012. (11.28.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Bálint Zsolt 
módosító javaslatát, mely szerint a homlokzat felújítási pályázatra biztosítandó 2 millió forint 
keretösszeget az idegenforgalmi adó központi költségvetésből való differenciált támogatás 
terhére biztosítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a fenti módosításokkal együtt a határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
302/2012. (11.28.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy homlokzat felújítási 
pályázatot ír ki 2013. évre vonatkozóan a határozat mellékletét képező pályázati felhívás 
alapján. 
2.) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy a homlokzat 
felújítási pályázat lebonyolításához 2 millió forintot a 2013. évi költségvetésbe tervezze be, 
mely összeget a központi költségvetés az idegenforgalmi adó központi költségvetésből való 
differenciált támogatás terhére biztosítja. 
 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 
 
melléklet: 
 
Visegrád Város Önkormányzata új alapokra kívánja helyezni az évek óta futó, de kevés 
eredményt felmutató pályázatát. Ennek érdekében nem csak a védettség alatt álló épületek, 
hanem valamennyi, a közterületekről látható, az utcaképet jelentősen meghatározó 
homlokzattal rendelkező ház tulajdonosa vagy használója nyújthat be pályázatot.  

A 2012-ben kiírt pályázaton támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására 2013. 
október 31-ig kell, hogy sor kerüljön.  

2012-13-ban, kapcsolódva az átalakított városközpont projekt keretében megvalósuló 
önkormányzati tulajdonú épületek felújítási munkáihoz, elsősorban a Rév utca, Nagy Lajos 
király utca, Zách Klára utca, a Mátyás király út Málé Platz-ig terjedő szakasza, a Pázmány 
Péter u., valamint a Fő utca Mátyás szobortól Katolikus Plébániatemplomig terjedő 
szakaszának háztulajdonosai nyújthatnak be pályázatot.  

Pályázatot nyújthat be magánszemély, vállalkozás (amennyiben székhelyeként, telephelyeként 
szolgál az épület, illetve vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan székhelyét, telephelyét), 
illetve közhasznú feladatokat ellátó szervezetek, intézmények, civil szervezetek valamint 
egyház is.  

A pályázatra 2 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre. A támogatás 1. része 
homlokzatonként 100.000 forint tervezési támogatás, 2. része homlokzatonként max. 450.000 
forint, max. beruházás 50%-a. 

A pályázatok befogadására a keretösszeg erejéig kerül sor. Amennyiben bármely oknál fogva 
a keretösszeg támogatással való lefedésére nem kerül sor, az önkormányzat a pályázatot 
ismét megnyitja.  

Előnyt jelent, ha a pályázó komplex felújítást (lábazati vízszigetelés, házgyári ablakok 
kiváltása hagyományos, osztott fa nyílászárók beépítésével, elektromos vezeték bekötés 
homlokzati bekötésről tetőbekötésre váltásra, Visegrádra jellemző hagyományos 
homlokzatkép kialakítása, stb) vállal megvalósítani.   

A pályázatokat építészeti és műemléki szakemberek bírálják el, a döntést a Képviselőtestület 
hozza meg.  

A pályázatot a Városházán, vagy Visegrád város honlapján elérhető adatlapon folyamatosan 
lehet benyújtani 2013. január 15-én éjfélig. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A benyújtás 
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történhet elektronikus úton a megadott címre illetve az Önkormányzathoz, a borítékra ebben 
az esetben rá kell írni: Utcai homlokzat-és kerítés felújítási pályázat 2012. Az elbírálására 30 
napon belül, a szerződéskötésekre 2013. január végéig kerül sor.  

A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges legszűkebb információkat (tulajdoni lap, 
költségbecslés, tervezett felújítás rövid leírása,) szükséges benyújtani, a döntés követően kerül 
sor az önkormányzattal a szerződés megkötésére mely a kivitelezés további részleteit 
tartalmazza pl. tervkészítési kötelezettség, folyamatos műszaki ellenőrzés, szakszerű 
kivitelezés, az elszámolás részletei, stb.  

A pályázó által jelzettek alapján előleg fizetésére nincs lehetőség. 

A további összeg kifizetése a szakszerű kivitelezés befejezését követően 15 napon belül 
történik átutalással.  

 
9. npr: Apátkúti patakmeder engedélyes tervének jóváhagyása és vízjogi létesítési 
engedély iránti kérelem benyújtása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A 2010-es esőzések következtében a patak mederben nagy károk 
keletkeztek, melyre vis maior pályázatot nyújtott be az önkormányzat, mely pályázaton nyert 
is. A pályázathoz készült vízjogi engedélyezési eljárásban a vízügyi hatóság kötelezte az 
önkormányzatot, hogy a patakmeder rendezésére készítsen egy tervet, ez év december 31-ig. 
Ezt a tervet a GeoTeszt Kft. elkészítette. Ezt két dologgal egészítette ki az önkormányzat, az 
egyik, hogy a Pilisi Parkerdővel együttműködve az ő kezelésében lévő patakrészre ők is 
elkészíttették a tervet, másod sorban pedig a patak sétány nyomvonal vezetésére is tartalmaz a 
terv egy javaslatot, mely arról nyújt képet, hogy hol vihető el a sétány.  
 
Bártfai István: A Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta és a tervet elfogadásra javasolja.  
 
Hintenberger András: Jelezte, hogy a leírásban néhány pontatlanság szerepel, de 
összességében elfogadható a terv.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
303/2012. (11.28.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád 378/4 hrsz.-ú 
az Apátkúti patak belterületi szakaszának felülvizsgálatára és komplex mederrendezésére 
vonatkozóan a GeoTeszt Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft által 
készített vízjogi létesítési engedélyezési tervet – a határozat mellékletét képező tartalommal - 
jóváhagyja. 
2) A képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy az Apátkúti patakmeder rendezésére készített 
vízjogi létesítési engedélyezési tervben szereplő munkák elvégzésére vízjogi létesítési engedély 
kiadását kérelmezi.  
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a vízjogi létesítési 
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engedély iránti kérelem beadása kapcsán a szükséges intézkedések Visegrád Város 
Önkormányzat nevében történő megtételére.  
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
10. npr.: Egyebek 
 
Bártfai István: Tájékoztatta a testületet, hogy a Városüzemeltetési Bizottság bejárást tartott a 
Csalogány utcában a Pilisi Parkerdővel a vízelvezetés miatt. Kérték a Parkerdőt, hogy a 
vízelvezető árkokat takarítsák ki, valamint a lakók jelezték, hogy két leállósávot szeretnének 
az utcában, amihez a Parkerdő belegyezését adta. Ők elvégeznék a földmunkát, és az árkok 
takarítását, a lakók a betoncsövet vásárolnák meg, az önkormányzatnak pedig a kitermelt 
földet kellene elszállítania, valamint a zúzalékot kellene kiszinteznie, elterítenie.   
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy a VKG a lovarda alatti részen kidőlt két fát vágja össze és azt oda 
lehetne adni tűzifának rászorultaknak. 
 
Schüszterl Károly: Erre a KÖVIZIG adhat engedélyt, amit a helyettesítő jegyző úr meg is 
kért, ezt az engedélyt várja az önkormányzat.  
 
Félegyházi András: Tájékoztatást adott arról, hogy az elmúlt hetekben több járda felújult 
képviselői tiszteletdíjak felajánlásából és segítségével, ezt a felajánlást megköszönte Bálint 
Zsoltnak, Schüszterl Károlynak és Hintenberger Andrásnak, valamint a VKG dolgozóinak a 
kivitelezést. Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
  polgármester                 helyettesítő jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    44/2012. 
Határozatok száma: 306/2012. (11.30.) 
 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. november 30-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről  
 

 

 

 

 

 

1.  A 2013. évre vonatkozó közvilágítási energia ajánlat elfogadása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 30-án, 
12:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Bártfai István 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 
 
 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
 
 
 
 
Távol maradt képviselők: 
 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Hintenberger András 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel van jelen (7 főből) határozatképes, az ülést megnyitotta. Az ülésnek egyetlen napirendi 
pontja van a 2013. évre vonatkozó közvilágítási energia ajánlat elfogadása. Mivel azzal 
kapcsolatban módosító javaslat nem volt kérdezte a képviselőket, aki a napirendet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely, Hintenberger András és 
Bálint Zsolt képviselők nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadja. 
 
Félegyházi András: A rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert egy nagyon 
rövid határidejű ajánlatot kapott az önkormányzat az ELMŰ-től a közvilágítás jövő évi 
energia árára vonatkozóan. Az ajánlat a mai napon 16 óráig érvényes, amennyiben ezt a 
határidőt ki szeretnék tolni, akkor már kb. 1 Ft/kW-al drágább árat tudnak csak adni, ami éves 
szinten 200-250 ezer forintot jelent. Az idei árajánlat tulajdonképpen megegyezik az idei 
árral, ami 15,74 kW/h, a várható fogyasztás 213,47 mW/h. Tekintettel arra, hogy ez a döntés 
500 ezer forintot meghaladó kötelezettségvállalás, ezért szükséges hozzá képviselő-testületi 
döntés. Telefonon sikerült egyeztetnie Bálint Zsolttal a Pénzügyi Bizottság elnökével, aki 
egyetértett az ajánlat elfogadásával. 
 
Bártfai István: Felmerült-e esetleg a szolgáltató váltás kérdése, érdemes lenne-e? 
 
Félegyházi András: Egyeztetett egy energetikai közbeszerzéssel foglalkozó céggel és arra 
jutottak, hogy az önkormányzat által felhasznált áram mennyisége nem teszi kötelezővé a 
közbeszerzést az áram beszerzésére vonatkozóan. Ettől függetlenül versenyeztethetné az 
áramvásárlást az önkormányzat, de lehet, hogy a versenyeztetés költsége többe kerülne, mint 
amennyit megtakarítana az önkormányzat a szolgáltató váltással. 
 
Schüszterl Károly: Cégek sem jelentkeztek esetleg konkrét ajánlatokkal az 
önkormányzatnál? 
 
Félegyházi András: Nem, csak ezzel az energetikai közbeszerző céggel kereste meg a 
kapcsolatot az önkormányzat és ők adták ezeket az információkat. 
 
Mikesy Tamás: Ha a fogyasztás fölé megy esetleg az önkormányzat, az egységár akkor is 
ennyi marad? 
 
Félegyházi András: Igen. Mivel a témával kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem volt, 
kérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy fogalmazzon meg egy határozati javaslatot. 
 
Dr. Szabó Attila: Ismertette a határozati javaslatot:” Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ELMŰ Nyrt. által Visegrád Város Önkormányzat 
javára a 2013. évi közvilágításra vonatkozó energiaajánlatát elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzata nevében az ELMŰ Nyrt-vel a 2013. évi közvilágítási árat tekintve a 
szerződést kösse meg.” 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely, Bálint Zsolt, Hintenberger 
András képviselők nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
306/2012. (11.30.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ELMŰ Nyrt. által 
Visegrád Város Önkormányzat javára a 2013. évi közvilágításra vonatkozó energiaajánlatát 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzata nevében az ELMŰ Nyrt-vel a 2013. évi közvilágítási árat tekintve a 
szerződést kösse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 
Félegygházi András: Mivel a rendkívüli ülésnek több napirendje nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
    polgármester                            helyettesítő jegyző 
 
 
 
 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    46/2012. 
Határozatok száma: 308-318/2012. (12.06.) 
 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. december 6-án megtartott nyílt üléséről  
 
 
 
1. HPV vírus elleni oltóprogram szervezése  

2. A Bursa Hungarica 2013. évi pályázat önkormányzati támogatás keretösszegének 

módosítása 

3. Dunakanyar Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására 

Létrejött Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 

4. Egységes közalkalmazotti „cafeteria” szabályzat jóváhagyása  

5. Háziorvosi ellátás biztosításával kapcsolatos döntés meghozatala 

6. „Touch info” tornyok kihelyezése Visegrádon 

7. Ökoturisztikai attrakció és egyéb szolgáltatást nyújtó terület kijelölése a KRESZ park 

területén 

8. Az Áprily Lajos Általános Iskola kérelme 

9. Közmeghallgatás kiírása 

10. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 6-án, 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi javaslatot, 
melyhez két további pontot javasol felvenni, az egyik az Áprily Lajos Általános Iskola 
kérelme, a másik pedig Közmeghallgatás időpontjáról döntés. 
 
Bártfai István: További napirendként javasolta felvenni az Új sport-és ökoturisztikai 
attrakció és egyéb szolgáltatást nyújtó terület kijelölését a KRESZ park területén. 
 
Félegyházi András: Mivel a napirenddel kapcsolatosan egyéb módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a három napirendi pont napirendre vételével egyetért, ezt 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az ülés napirendjének módosítását a javasolt 
napirendi pontokkal. 
 
Félegyházi András: Kérdezte, aki az így kiegészített napirendet elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az ülés napirendjét. 
 
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
 
Félegyházi András: - November 30-án találkozott Hadházy Sándor országgyűlési 
képviselővel, akivel az adósságátvállalás kapcsán az önkormányzat hiteleiről tárgyaltak. A 
hiteleket december 12-i állapotnak megfelelően fogja átvenni a Kormány. 

- Egyeztetést folytatott a mozi előzetes régészeti feltárásával kapcsolatosan a Pest 
Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgató helyettesével, Rajna Andrással, 
valamint a Mátyás Király Múzeum régészeivel.  

- Bejelentés érkezett az iskolából, hogy a tornacsarnok világítása nagyon rossz 
állapotban van, ezzel kapcsolatosan felkért egy elektromos mérnököt, hogy mérje fel a 
problémát, ezzel kapcsolatosan javaslatot fog tenni a megoldásra. 

- Tegnapi napon egyeztetett Sáros Lászlóval, aki Makovecz Imre szerzői jogait kezelő 
alapítvány által kijelölt építész, tehát ő a kapcsolattartó a tornacsarnok esetleges 
felújításával kapcsolatos témában. Felkérte arra, hogy a felújítással kapcsolatos állapot 
felmérésre tegyen árajánlatot.   

- Az építési engedélyek az egészségházra és a mozira vonatkozóan jogerőre emelkedtek, 
a hivatalra vonatkozóan van két olyan tulajdonos, aki elérhetetlen volt, ezért szükséges 
kivárni a törvényi határidőt, ezt jövő héten hétfőn telik le, így ekkor válik jogerőssé. 

- Az elmúlt időszakban több, a közbiztonságot és az általános biztonságérzetet 
befolyásoló esemény történt a városban, a holnapi nap folyamán egyeztet az 
őrsparancsnokkal ez ügyben, megpróbálnak hathatós segítséget kieszközölni. 

- Az intézmények bérkeretéből év végi jutalom kerülhet kifizetésre, az iskola, óvoda, 
konyha és művelődési ház és a városgazdálkodás tekintetében, ami a lehetőségekhez 
mérten csekély összeg, de gesztus értékű lehet, főként a más fenntartásba kerülő iskola 
esetében. 
 

Bálint Zsolt: Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az erre a jutalomra rendelkezésre álló, az 
iskola költségvetésében lévő bérmaradvány összege csak november végén jutott az 
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önkormányzat tudomására, úgy, hogy az önkormányzat már augusztusban is kérte az 
iskolától, hogy szolgáltasson adatot arra vonatkozóan, hogy mennyi megtakarítással 
rendelkezik, akkor azt az információt adták, hogy körülbelül 600.000 Ft-al. November végén 
mégis kiderült, hogy ezen felül van még 2.000.000 Ft, megtakarításuk, amit azzal indokoltak, 
hogy egy olyan kolléga jubileumi jutalma lett volna ez az összeg, aki közben elment. Úgy 
érzi, hogy az iskola vezetése nem segítette a város vezetését abban, hogy a nehéz pénzügyi 
dolgait elősegítse ezt nagyon szomorúnak tartja, ettől függetlenül ő is egyetértett abban, hogy 
ezt a maradék összeget most megkapják. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Úgy gondolja, hogy az iskola pedagógusai megérdemlik ezt az 
év végi jutalmat, hozzátéve azt, hogy mivel az iskola továbbra is Visegrádon marad és a 
visegrádi gyerekek fognak oda járni, az önkormányzatnak lehetősége lenne a jövőben is arra, 
hogy az önkormányzat az állományon kívülieknek juttatást adjon, de figyelembe véve ezen 
előzményeket, úgy véli, hogy az önkormányzat ezt kétszer is meg fogja gondolni a jövőben. 
 
Bártfai István: Az intézményvezetők nem kapnak jutalmat? 
 
Bálint Zsolt: Egyetért Bártfai István felvetésével, mert az intézményvezetők is 
megérdemelnék a jutalmat, hiszen jól végezték a munkájukat.  
 
Félegyházi András: Megköszönte felvetést, utána fognak nézni, hogyan lehet ezt kivitelezni. 
Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az iskola vezetése jelen vitánál nincs itt és nem tudják 
meghallgatni álláspontjukat ezzel kapcsolatban. 
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy nem kétséges, hogy a dolgozók megérdemlik a jutalmat, 
de azt akkor szoktak adni, amikor egyéb más problémák is meg vannak oldva és nincsenek 
anyagi nehézségek, ez viszont a mostani pénzügyekre nem mondható.  
 
1. npr: HPV vírus elleni oltóprogram szervezése  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A korábbiakban volt már rá példa, hogy a HPV vírus elleni védőoltást 
igénybe vehesse az érintett korosztály. Az érintettek szülei kaptak erről tájékoztatást, hogy 
valószínűleg lesz lehetőség az oltást igénybe venni, az igények felmérése után a 27 
gyermekből 14-en jelezték, hogy szeretnének élni azzal a lehetőséggel, hogy kedvezményes 
áron jussanak hozzá az oltóanyaghoz, aminek 53.300 Ft a teljes ára. A kérdőív alapján meg 
lehetett jelölni, hogy milyen összegben tudnak önrészt vállalni a családok, ez  0-5-10-15 ezer 
forint lehet. Az oltás 3 sorozatból áll, egy oltás 17.325,- Ft-ba kerül, az idei költségvetést 
107.900,- Ft terhelné, a maradék 415.800,- Ft pedig a 2013. évi költségvetést.  
 
Hintenberger András: A Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság két 
alkalommal is tárgyalta ezt a témát és támogatja, hogy azok, akik kérik megkaphassák. A 
költségek tekintetében egy pénzügyi átcsoportosításra is tett javaslatot a bizottság, az idei 
évben a közgyógyellátás keret terhére kérik az ez évi forrás fedezetét biztosítani.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot, kérdezte a képviselőket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

308/2012. (12.06.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Humán Papiloma Vírus 
(HPV) elleni védőoltás programot indít az 1999-ben és 2000-ben született visegrádi lakhellyel 
rendelkező gyermekek számára.  
2.) A Képviselő-testület biztosítja a 3 oltásból álló sorozat oltóanyagának beszerzését és az 
oltás megszervezését az előzetes felmérés és visszajelzés alapján, az oltást igénylők körében. 
3.) A Képviselő-testület az oltóprogram 1. oltásához szükséges  önkormányzat által biztosított 
107.900,- Ft összegét a 2012. évi költségvetés méltányos közgyógyellátás sorról történő 
átcsoportosítás útján fedezi.. 
4.) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy az oltóprogram 
maradék költségét, 415.800 Ft-ot a 2013. évi költségvetésbe tervezze be. 
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a humán papiloma 
vírus (HPV) okozta fertőzések megakadályozására vonatkozó, a határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 
2. npr: A Bursa Hungarica 2013. évi pályázat önkormányzati támogatás keretösszegének 
módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Képviselő-testület az október 18-i ülésén döntött arról, hogy a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulóján részt vesz. A pályázatokat átruházott 
hatáskörben a Népjóléti Bizottság tárgyalta, illetve bírálta el, de a képviselő-testület által 
meghatározott 400.000,- Ft-os keretösszeg kevésnek bizonyult, ahhoz, hogy minden 
szociálisan rászorult, felsőoktatásban tanuló hallgatóhoz eljusson az összeg. Ez 110.000,- Ft-
al lett több, ennek az keretnek a megemelésére tesz most javaslatot a bizottság. 
 
Bálint Zsolt: Legfőképpen ő kardoskodott a 400.000,- Ft-os keretösszeg mellett, de részt vett 
a bizottsági ülésen és belátta, hogy bizonyos esetben nagyon kevés lett volna az adott összeg 
és szükséges volt ezt egy kicsit megemelni. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, kérdezte a képviselőket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
309/2012. (12.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt. hogy a 271/2012 (10.18.) számú 
határozatát módosítja az alábbiak szerint: 
A Képviselő-testület a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához, az erre a célra 
fordítható 2013. évi éves keretösszeget 510.000,- Ft-ban határozza meg.  
Fenti határozat egyéb vonatkozásban változatlan formában érvényes. 
A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal  kapcsolatos további feladatokat lássa el. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Dunakanyar Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A társulás még augusztus 16-án tartott ülésén hozott egy olyan 
határozatot, hogy elektronikus hírközlő eszközök segítségével is lehessen határozatot hozni. 
Ezt már akkor jelezte, hogy ez csak formai kérdésekre vonatkozhat, amire a képviselő-testület 
is pontosítást is kért a DÖT-től. Idő közben a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi 
észrevétellel élt ezzel a szabályozással kapcsolatosan, melynek következtében a társulás 
tanácsülése úgy döntött, hogy visszavonja ezt a döntését, így ez kikerül a megállapodás 
szövegéből és az eredeti szöveg marad életben. Tehát az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat ennek jóváhagyásáról szól. 
 
Bálint Zsolt: Reméli, hogy anyagi vonatkozásban csak úgy lép bele bármibe is az 
önkormányzat a mentőállomással és a tűzoltóőrssel kapcsolatosan, ha ezt előzőleg a 
képviselő-testület jóváhagyja.  
 
Félegyházi András: Bármilyen döntés csak úgy érvényes, ha azt minden képviselő-testület 
jóváhagyja. Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, és a kiküldött határozati 
javaslatra vonatkozóan módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja,  
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
310/2012. (12.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a DUNAKANYAR 
Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati 
Társulás 2. számú Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak szerint: 
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„2. számú 
Társulási megállapodás módosítás 

 
amely létrejött alulírott szerződő Felek között a DUNAKANYAR Tűzvédelemre és 
Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás 2011. 
július hó 21. napján kelt Társulási megállapodásának módosítása tárgyában, alulírott helyen 
és napon, a következők szerint: 
A Társulási megállapodásból törlésre kerül a 2012. augusztus hó 16. napján az 1. számú 
módosítással beiktatott, s a Társulási Tanács működésére vonatkozó 6.1.6. pont, tekintettel a 
Pest megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakra.  
A társulási megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is érvényben 
maradnak. 
Szerződő Felek a jelen társulási megállapodás módosítást - annak elolvasása és együttes 
értelmezése után - mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyóan írták 
alá.” 
A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a társulási 
megállapodás módosításának aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Egységes közalkalmazotti „cafeteria” szabályzat jóváhagyása  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az iskola átadás-átvétel előkészítése kapcsán derült arra fény, hogy 
nincsen az önkormányzatnak közalkalmazotti cafeteria szabályzata. Ezt pótolni szükséges, 
célja az, hogy meghatározza az eljárási szabályokat, igénylési lehetőségeket. Azon felül, hogy 
az iskola elkerül január 1-vel, még maradnak az önkormányzatnak olyan intézményei, ahol 
közalkalmazottakat foglalkoztatnak, ezért javasolja a cafeteria szabályzat elfogadását. 
 
Schüszterl Károly: Azokra mi vonatkozik, akik a munka törvénykönyve alá tartoznak és az 
önkormányzatnál dolgoznak? 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Rájuk ugyan ez kell, hogy vonatkozzon, mivel közfeladatot 
látnak el.  
 
Bálint Zsolt: A szabályzatban szereplő összeg egy olyan fix összeg, amit a képviselő-
testületnek minden évben meg kell határoznia? 
 
Dr. Szabó Attila: Igen, ez a 2012. évre vonatkozik.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Javasolta, hogy a szabályzat bevezető rendelkezése legyen 
akkor kiegészítve szövegszerűen a munka törvénykönyve alá tartozókra való tekintettel is. 
 
Félegyházi András: Egyetértett a módosító javaslattal, kérdezte a képviselőket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
311/2012. (12.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Közalkalmazotti cafeteria szabályzat módosítására vonatkozó Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester módosító javaslatát az alábbiak szerint: 
Jelen szabályzat kiterjed a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. hatálya 
alá tartozó közalkalmazottakra illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
hatálya alá tartozó közfeladatot ellátó munkavállalókra. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, ezt 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
312/2012. (12.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja Visegrád Város Önkormányzattal és költségvetési 
szerveivel közalkalmazotti jogviszonyban állók cafetéria-juttatásának a szabályzatát.  
 

Felelős: Félegyházi András polgármester és intézményvezetők 
Határidő: folyamatos 

 
 
5. npr: Háziorvosi ellátás biztosításával kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: Mikesy Tamás képviselő 
 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képviselőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: A Tényfeltáró Bizottság a november 23-i ülésén tárgyalta a háziorvosi 
ellátással kapcsolatos előkészítési javaslatot. Már korábban megfogalmazódott az, hogy félő, 
hogy az önkormányzat nem tesz eleget az 1990. évi LXV. törvény 8. §. (4) bekezdésében 
foglalt kötelezettségének, miszerint az önkormányzatnak gondoskodnia kell az egészségügyi 
alapellátásról. Dr. Kiss György is úgy látja, hogy az önkormányzat nem tesz eleget a törvényi 
feltételeknek, később Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző úr is ezt erősítette meg. A Bizottság 
kikérte a kormányhivatal állásfoglalását is, mely szerint jogi értelemben az önkormányzat 
nem teszt eleget a törvényi kötelezettségének. Az önkormányzatnak szerződéssel kell 
rendelkeznie az ellátás tekintetében. Danka Ferenc osztályvezető úr is megfogalmazta, hogy 
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két variáció lehetséges, az egyik, hogy a testület kitart az eddigi alapellátást végző személy, 
illetve cég mellett, és új szerződést köt vele, vagy új pályázat kiírásával megpályáztatja az 
egészségügyi alapellátás szolgáltatását. Ezen felül a Bizottság kezdeményezi a háziorvosi 
rendelő bérletére vonatkozó szerződés módosítását, mert abban a rezsi költségek nem 
arányosan vannak elosztva. Az orvosi lakásra vonatkozó szerződéssel kapcsolatosan nincs 
teendő. Tehát a Bizottság azt javasolja a testületnek, hogy keresse meg a háziorvost, annak 
érdekében, hogy új szerződést kössön az egészségügyi alapellátásra vonatkozóan, illetve 
módosítsa a háziorvosi rendelő bérleti szerződését a rezsi költségek elosztása tekintetében. A 
Bizottság továbbá javasolja, hogy Dr. Kiss György jogi képviselő keresse meg a doktornőt, 
illetve hivatalosan a Valumed Kft. ügyvezetőjét.  
 
Bártfai István: Addig nem tud szavazni erről a javaslatról, amíg nem mérik föl, hogy milyen 
az elégedettség a városban az orvosi ellátás kapcsán. Mert, ha ez a szerződés létrejön, akkor 
erre már nem is lesz mód. 
 
Bálint Zsolt: Tekintettel arra, hogy 1997-ben az önkormányzat pályázat útján választotta ki a 
céget, akivel akkor szerződést kötött, viszont az a cég azóta már többször változtatta meg a 
nevét, ez nem kötelezi-e az önkormányzatot arra, hogy új pályázatot írjon ki? Elég az, ha új 
szerződést köt? 
 
Dr. Szabó Attila: Az egészségügyi alapellátás három pólusú, mert lennie kell az 
önkormányzatnak egy szerződésnek az OEP-el, kell egy szerződés az OEP-nek a háziorvossal 
és lennie kell az önkormányzat és a háziorvos között egy feladat ellátási szerződésnek. Új 
pályázatot akkor kellene kiírni, ha az OEP-el kötött szerződések nem lennének meg, de mivel 
ezek rendelkezésre állnak, ezért nem kötelező az új pályázat kiírása, de ki lehet írni. 
 
Bálint Zsolt: A korábbi testület is próbálkozott új szerződést kötni, de háziorvos nő ettől 
akkor is elzárkózott. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint attól, hogy az önkormányzat köt egy 
szerződést a jelenlegi szolgáltatóval, az nem zárja ki azt, hogy pályázatot is kiírjon. Ezáltal 
egy versenyhelyzetet teremtve és akár még a jelenlegi szolgáltató is elnyerheti újra.  
 
Mikesy Tamás: A Tényfeltáró Bizottság abban nem kompetens és nem is kíván állást 
foglalni, abban, hogy a jelenlegi szolgáltató szakmailag jól látja-e el a feladatát.  Viszont a 
szolgáltatás ellátására vonatkozó minőségi elvárásokra, mint például rendelési idő, pontosan a 
szerződés a megfelelő.  
 
Bálint Zsolt: Javasolja, hogy ne rögtön egy új szerződésről kezdjenek el tárgyalni a 
doktornővel, először derüljön ki az, hogy egyáltalán hajlandó-e le ülni tárgyalni a képviselő-
testülettel? Elfogadhatatlannak tartja az évek óta tartó huzavonát, illetve azt, hogy a jegyzővel 
sem hajlandó szóba állni a doktornő. Tehát jó volna végre le ülni tárgyalni vele.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Meglátása szerint itt most az a fő kérdés, hogy az 
önkormányzat ne fizessen úgy egy szolgáltatásért, ami egyébként megtörténik, hogy nincs 
mögötte szerződés. Javasolja, hogy bizottság tegyen arra javaslatot, hogy mi legyen a 
szerződés tartalma, ha doktornő nem akarja ezt megkötni, akkor egyszerű az út a pályázat 
kiírására.  
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Mikesy Tamás: Javaslatot tett a határozati javaslat módosítására az alábbiak szerint: 
„egy új egészségügyi alapellátásról szóló szerződés megkötése céljából” szövegrész helyébe 
az lépjen, hogy: ismertesse vele a Pest Megyei Kormányhivatal álláspontját és a bizottság 
véleményét, kérdezze meg álláspontját a jelenlegi helyzet rendezésére vonatkozóan”. Ezt 
követően ismertette a határozati javaslat pontos szövegét:”Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Kiss György ügyvéd urat, Visegrád Város 
jogi képviselőjét, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen Dr. Balázs Mária háziorvosnővel, 
ismertesse vele a Pest Megyei Kormányhivatal állásfoglalását, a Tényfeltáró Bizottság 
véleményét és megbeszélést folytasson a doktornővel az egészségügyi alapellátás 
finanszírozásáról illetve módjáról”, határidőnek december 20-át javasolt, a tárgyalást pedig 
Dr. Kiss György jogi képviselő bonyolítsa le. 
 
Félegyházi András: Mivel az ismertetett határozati javaslathoz módosító indítvány nem 
érkezett, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
313/2012. (12.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Kiss György 
ügyvéd urat, Visegrád Város jogi képviselőjét, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen Dr. Balázs 
Mária háziorvosnővel, ismertesse vele a Pest Megyei Kormányhivatal állásfoglalását, a 
Tényfeltáró Bizottság véleményét és megbeszélést folytasson a doktornővel az egészségügyi 
alapellátás finanszírozásáról illetve módjáról.  
 

Határidő: 2012. december 20. 
Felelős: Dr. Kiss György jogi képviselő 

 
6. npr: „Touch info” tornyok kihelyezése Visegrádon 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Javasolta a témát a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 
hatáskörébe utalni, tekintettel arra, hogy az elmúlt ülés óta még nem sikerült konkrét 
javaslatot tenni. A döntés határideje január 15., ezt követően a bizottság tájékoztatja a 
testületet a döntéséről. Kérdezte a képviselőket, aki egyetért ezzel a javaslattal, ezt 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
314/2012. (12.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Touch info” tornyok 
elhelyezésének kérdését a Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalja. 
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Határidő: 2013. január 20. 
Felelős: Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottság 

 
7. npr: Ökoturisztikai attrakció és egyéb szolgáltatást nyújtó terület kijelölése a KRESZ 
park területén 
Előterjesztő: Bártfai István képviselő 
 
Félegyházi András: Felkérte Bártfai István képviselőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Bártfai István: Érkezett az önkormányzathoz egy igény turisztikai fejlesztésre, mely 
nagyjából ugyan arra a területre értendő, a KRESZ parkra, amelyre már korábban Budenszki 
József is igényelt területet. A területre vonatkozóan ugyan még nem készült el az 
önkormányzat által tervezett koncepció, de a két vállalkozás szeretne beindítani ott valamit. 
Budenszki József egy büfét szeretne üzemeltetni, Lelkes Lászlóék pedig egy újfajta 
közlekedési eszközzel szeretnének egy új turisztikai szolgáltatást beindítani.  Azt szeretné, ha 
testület kialakítaná álláspontját a tekintetben, hogy elképzelhetőnek tartja-e egyáltalán ezt a 
területet ilyen jellegű szolgáltatásokra. Mire tavasszal ők ezt beindítanák, addigra akár a 
koncepció is elkészülhet.  
 
Mikesy Tamás: Ha felelősen gondolkodnak Visegrádról és a palota környékéről, akkor 
véleménye szerint nem lehet akármit beletenni ebbe a környezetbe. Tehát a hosszú távú 
koncepció mentén kell a területet fejleszteni. Csak úgy tud ott bármilyen vállalkozás 
beindításával egyetérteni, ha úgy gondolkodnak benne a vállalkozók, hogy az épület bármikor 
lebontásra kerülhet, ha vége van a turisztikai szezonnak és azt a főépítész és a 
műemlékvédelem is elfogad. És amikor a koncepció elkészül, akkor lehet csak a végleges 
formában gondolkodni. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint ezt a kezdeményezést lehet támogatni, nem lehet elvárni 
senkitől, hogy palotát építsen oda, úgy, hogy azt minden évben le is kell bontania, emellett 
biztos benne, hogy egy ízléses felépítményt fognak ott felhúzni, amit le is bontanak a szezon 
végeztével.  
 
Bártfai István: Igyekeztek a határozati javaslatot úgy megfogalmazni, hogy abba Mikesy 
Tamás javaslata is benne legyen. Remélhetőleg a koncepció minél hamarabb elkészül, 
véglegesíteni is lehet majd az ilyen jellegű felépítményeket.  
 
Félegyházi András: Tekintettel a terület rendezetlenségére, hosszú távon nem javasolja 
engedélyezni, csak egy szezonra szóló lehetőséget látna jónak most jóváhagyni, azzal a 
feltétellel, hogy a főépítész hagyja jóvá az elhelyezésre kerülő épületeket, de akár még a 
tervtanács előtt is meg lehetne futtatni, attól függetlenül, hogy az nem kötelező.  
 
Mikesy Tamás: A jó szomszédsági viszonyra tekintettel a Mátyás Király Múzeumot is illene 
megkérdezni az álláspontjáról. 
 
Bártfai István: Tisztázni kell, hogy senki nem akar oda „bódét” építeni, olyan építményt 
terveznek oda, ami kulturáltan tudja fogadni a turistákat. 
 
Mikesy Tamás: A határozati javaslatnak nagyon konkrétnak kell lenni. 
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Félegyházi András: Mivel úgy látja, hogy e kérdésben nincs megfelelő egyetértés a testület 
tagjain belül, ezért javasolja visszautalni a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 
hatáskörébe a kérdést. Kérdezte a képviselőket, aki ezen ügyrendi javaslatával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 2 
ellenszavazattal az ügyrendi javaslatot nem fogadta el. 
 
Bálint Zsolt: Javasolja a határozati javaslatot módosítani aszerint, hogy: „a park területén 
elviekben támogatja az önkormányzat a vállalkozásokat, ezután az önkormányzat illetékes 
szakemberével egyeztessék le az építmény arculatának terveit, 2013. január 15-ig, ha a 
főépítész azzal egyetért, akkor a képviselő-testület még egyszer megtárgyalja.” 
 
Bártfai István: Ezzel arra kényszerítik a vállalkozókat, hogy készítsenek tervet, de még nem 
biztos, hogy megkapja a területet. Az előterjesztés annak szellemében készült, hogy az 
önkormányzat egyáltalán biztosít-e helyet erre a célra. 
 
Félegyházi András: Elhangzott Bálint Zsolt képviselő által egy módosító javaslat, kérdezi a 
képviselőket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
315/2012. (12.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Bálint Zsolt javaslatával, mely 
szerint a Képviselő-testület elviekben támogatja Budenszki József és Lelkes László által 
felvázolt vállalkozást a KRESZ park területén. Az ideiglenes építmény arculatának 
meghatározását a tervezést végző szakember illetve a vállalkozók kötelesek leegyeztetni az 
önkormányzat illetékes szakemberével. 
 
Határidő: 2013. január 15. 
Felelős: Bártfai István képviselő 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt a határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
316/2012. (12.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ökoturisztikai attrakció és Budenszky 
József igényét a Fő utca és a Platán sor találkozásánál a Kresz park területén megvalósítandó 
ötletet elvileg támogatja. Az ideiglenes építmény arculatának meghatározásához felkéri a 
tervezést végző szakembert, hogy egyeztessen az önkormányzat illetékes szakemberével. 
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Határidő: A főépítésszel egyeztetett változat 2013. 01.15. 

Felelős: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző és Borosházi Tamás főépítész 
 
8. npr: Az Áprily Lajos Általános Iskola kérelme 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az igazgatónő kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, mint 
fenntartóhoz, hogy a jelenlegi határozott idejű tanítói álláshely határozatlan idejűvé 
módosítását, illetve az előző testületi ülésen engedélyezett 1 fő fél állású munkavégzésű 
státuszt az ügyintéző-gazdasági dolgozó munkakör helyett pedagógiai asszisztens munkaköre 
módosítsa a testület. A kérelem indoklása az előterjesztésben részletezésre került.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító indítvány nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
317/2012. (12.06.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a 
fenntartásában működő Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálatnál a jelenlegi határozott időtartamú tanítói álláshely határozatlan 
idejűvé történő módosítását. 
2) A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy a 284/2012. (11.15.) Ökt határozatát az 
alábbiakkal egészíti ki. A határozat egyéb rendelkezései változatlanok. 
Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálatban engedélyezett 1 fő fél félállású szakmai állományú közalkalmazott 
pedagógiai asszisztens munkakörben történő foglalkoztatásához járul hozzá. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Közmeghallgatás kiírása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy az év végeztével szükséges lenne még egy 
közmeghallgatást tartani, jó alkalom lehet ez arra, hogy a képviselő-testület beszámoljon az 
eddigi munkájáról, valamint a biomassza fűtéssel kapcsolatos pályázatról is érdemes volna 
egy bemutatót, tájékoztató tartani.  
 
Bálint Zsolt: Az időpontra 17:30-at javasolja. 
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot. Kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
318/2012. (12.06.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. december 21-
én a visegrádi Mozi épületében közmeghallgatást tart az alábbi témákkal: 
a) Biomassza-fűtéssel kapcsolatos elképzelések, stratégiai kérdések megvitatása, 
b) Beszámoló a képviselő-testület 2012. évi munkájáról. 
2) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy a 
közmeghallgatás helyben szokásos módon (hirdetőtábla, honlap, kábel tv) történő 
meghirdetéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  2012. december 7.     
Felelős:          Dr. Szabó Attila  helyettesítő jegyző 
 
10. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Tájékoztatást adott arról, hogy november 30-án volt egy rendkívül gyors 
testületi ülés, melyen a jelen lévő képviselők felhatalmazást adtak számára a jövő évi 
energiavásárlási díj árajánlat elfogadására. A sürgősséget az indokolta, hogy csak azon héten 
lehetett kedvezményt kapni, a következő héten ez vélhetően már kW-onként 1 Ft-al drágább 
lett volna. 
Elmondta, hogy az aljegyzői pályázatra beérkeztek a pályázatok, melyet szakértő 
véleményezett és e szakértői véleménnyel egyezően a Képviselő-testület Dr. Szabó Attilát, 
jelenleg is helyettesítő jegyzőként dolgozó jegyző urat választotta meg aljegyzőnek 2013. 
január 1-től, akinek ezúton is gratulált. 
Mivel egyebekben több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
    polgármester                 helyettesítő jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    47/2012. 
Határozatok száma: 319-328/2012. (12.13.) 
 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. december 13-án megtartott nyílt üléséről  
 
 
 

1. Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat átadásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása 

 
2. Gomba Község Önkormányzatának a Közép-magyarországi Régió 

szétválasztására, ill. önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozó 
kezdeményezés megtárgyalása 

 
3. Önkormányzati adósságkonszolidációban való részvétel 

 
4. Adósságmegújító hitel szerződés megkötésére vonatkozó döntés visszavonása 

 
5. „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében 

megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak ellátására 
vonatkozó vállalkozási szerződés, valamint a KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009” 
című közbeszerzési ajánlati felhívás és dokumentáció illetve a kapcsolódó 
szerződéstervezet jóváhagyása 

 
6. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 13-án, 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
 
 
 
Távol maradt képviselő: 
 

Bártfai István 
 
 
Meghívott: 
 
     Pauluszné Tóth Anna iskola igazgató helyettes 



3 
 

Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-
testület 6 fővel jelen van, határozatképes, Bártfai István képviselő úr betegség miatt nem 
tud jelen lenni a mai ülésen, az ülést megnyitotta. A kiküldött napirendhez képest 3 
pótnapirend felvételét javasolta az alábbiak szerint: 3. napirendi pontként az 
Önkormányzati adósságkonszolidációban való részvételről szóló döntést, 4. napirendi 
pontként az Adósságmegújító hitel szerződés megkötésére vonatkozó döntés 
visszavonását, 5. napirendi pontként pedig „Az ezeréves Visegrád városközponti 
fejlesztése” tárgyú projekt keretében megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési 
feladatainak ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés, valamint a közbeszerzési ajánlati 
felhívás és dokumentáció illetve a kapcsolódó szerződéstervezet jóváhagyását. Mivel a 
napirendhez kapcsolódóan egyéb módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki 
a napirend módosításával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) az ülés 
napirendjére vonatkozó módosítást elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az így kiegészített napirendet elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) az ülés 
napirendjét elfogadta. 
 
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
 
Félegyházi András: - Folyamatos tárgyalások folynak a városközpont kapcsán a 
közbeszerzési eljárás kiírásának megindításának előkészületeiről 
- Tárgyalásokat folytatott Benzsai Csaba őrsparancsnokkal és Bátka Szabolcs körzeti 

megbízottal a település közbiztonsági kérdéseinek ügyében, mely a múlt heti testületi 
ülésen is felvetődött. Minden olyan cselekedetet, mely garázdaságra, becsületsértésre, 
fenyegetésre utal, azt be kell jelenteni a rendőröknek, mert csak akkor tudnak 
intézkedni. 

- A városközpont beruházás kapcsán a vízmű illetékeseivel folytatott egyeztetést, mert a 
vízmű nyomvonalát meg kellett változtatni 

- Mikesy Tamással részt vett a Nyugdíjas Klub évadzáró ünnepségén 
- A BM biokazán és aprítógép pályázatán nyert az önkormányzat, mely 17 millió 

forintos támogatást jelent, április 30-ig be kell fejezni a beruházást. Az aprítógép 
Visegrád tulajdona lesz, de Dunabogdánnyal közös használatba kerül 

- A mai napon Tegzes Dániellel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél volt, ahol az 
önkormányzat három pályázatával kapcsolatosan tájékoztatót tartottak, illetve a 
városközpont pályázat szabálytalansági eljárása kapcsán abban maradtak, hogy a 
holnapi napon lezárják, így a projekt tovább tud haladni. Az óvoda beruházás kapcsán 
szintén ki kell írni újra a közbeszerzési eljárást, az árvízvédelmi gát esetén pedig 
folyik az újabb közbeszerzési eljárás előminősítési eljárása, így ott várhatóan február 
közepére lesz kivitelező. 
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1. npr: Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat átadásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az iskola átadás kapcsán az önkormányzatnak a leendő fenntartóval egy 
megállapodást kell kötnie a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
rendelkezései értelmében. A megállapodás szövegét tulajdonképpen jogszabály írja elő, 
illetőleg az 5. részben az ún. település-specifikus elemeket lehetett rögzíteni, melyek az iskola 
és a képviselő-testület tagjai által kerültek bele a megállapodás ezen pontjába. A szentendrei 
tankerültet igazgatója, Dala-Nagy Katalin alapvetően el is fogadta ezeket, három pont 
kérdéses, melyek a zeneoktatást, a tanórán kívüli foglalkozásokat, az Áprily-hét 
rendezvényeit, valamint a parajdi testvérvárossal való kapcsolatot tartalmazza. Azt jelezték, 
hogy az önkormányzat, mint átadó csak kérelmezheti, hogy ezt a jövőbeni fenntartó biztosítsa, 
de nem vállalnak erre garanciát. Visszajelezte számára, hogy az önkormányzat számára ez 
nem elfogadható, erre Dala-Nagy Katalin azt a választ adta, hogy így nem tudja aláírni a 
megállapodást, hanem csak záradékolni fogja és ebben az esetben a miniszter egy személyben 
fog döntést hozni ezekkel a pontokkal kapcsolatban.  

 
Hintenberger András: A Német Nemzetiségi Önkormányzattal összeállítottak egy 
jogszabályokon alapuló anyagot, melyet kér, hogy juttassák el Dala-Nagy Katalinnak, hogy 
legyen azzal tisztában, hogy milyen jogok illetik meg a Nemzetiségi Önkormányzatot az 
iskolával kapcsolatban. Az iskolabusszal kapcsolatosan pedig annyi pontosítást szeretne kérni, 
hogy az új intézményfenntartó további 2,5 évig, vagyis az 5 éves fenntartási határidőig 
vállalja az iskolabusz működtetésének anyagi biztosítását illetve azokkal a feltételekkel 
üzemeltesse tovább, ahogyan azt az önkormányzat tette a kistérséggel kötött megállapodás 
alapján. A megállapodáshoz az eredetileg a kistérséggel, az iskolabusz működtetésére kötött 
megállapodást csatolják. 
 
Félegyházi András: Véleménye szerint ezek a felvetések bele kerülhetnek a megállapodás 
szövegébe, továbbá úgy gondolja, hogy a jegyző úr által említett három pont tartalmában nem 
szabad engednie az önkormányzatnak, hiszen a visegrádi iskolát ez teszi visegrádi iskolává. 
Ha nem fogadják el, akkor is lesz még lehetőség jogorvoslatra.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Ő is azt az álláspontot képviseli, hogy benne kell hagyni 
ezeket a pontokat, a miniszter pedig mérlegeli azt, amit lát, ha viszont most kihúzzák, akkor 
ennek még az esélyét sem adják meg.  
 
Félegyházi András: Mivel több hozzászólás nem volt, ezért javasolta, hogy először a 
módosító javaslatokról döntsenek.  
Elsőként Hintenberger András módosító javaslatát teszi fel szavazásra, azt, hogy kerüljön bele 
a megállapodásba az is, hogy az iskolabusz működtetésének anyagi fedezetét az átvevő (új 
intézményfenntartó) biztosítja addig az időpontig, amíg Visegrád Város Önkormányzatának 
az elnyert pályázat alapján működtetni kellene azt. 
Kérdezte a képviselőket, aki ezzel a módosító javaslattal egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
319/2012. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Hintenberger 
András képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint az Áprily Lajos Általános Iskola 
Alapfokú Művészeti Iskola, és Egységes Pedagógiai Szolgálatra vonatkozó vagyonelemek 
átadásáról szóló megállapodás V. fejezetének j) pontja tartalmazza azt, hogy az iskolabusz 
működtetésének anyagi fedezetét az átvevő biztosítja addig az időpontig, amíg Visegrád Város 
Önkormányzatának az elnyert pályázat alapján működtetni kellene azt. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

 
Félegyházi András: Hintenberger András további javaslata volt, hogy az eredetileg a 
kistérséggel, az iskolabusz működtetésére kötött megállapodást csatolják a megállapodáshoz. 
Kérdezte a képviselőket, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
320/2012. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Hintenberger 
András képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint az Áprily Lajos Általános Iskola 
Alapfokú Művészeti Iskola, és Egységes Pedagógiai Szolgálatra vonatkozó vagyonelemek 
átadásáról szóló megállapodás mellékletét képezze az iskolabusz működtetésére vonatkozó, 
Dunakanyar és Pilis Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással kötött szerződés. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

 
Félegyházi András: Hintenberger András további javaslata volt, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat által készített véleményezés a megállapodás mellékletét képezze. Kérdezte a 
képviselőket, aki ezzel egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
321/2012. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Hintenberger 
András képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint az Áprily Lajos Általános Iskola 
Alapfokú Művészeti Iskola, és Egységes Pedagógiai Szolgálatra vonatkozó vagyonelemek 
átadásáról szóló megállapodásnak a mellékletét képezze a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat által összeállított véleményező anyag. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a megállapodás V. 
fejezetének h) k) l) pontjai továbbra is a megállapodást tartalmát képezzék, ezt 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
322/2012. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért abban, hogy az Áprily Lajos 
Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola, és Egységes Pedagógiai Szolgálatra vonatkozó 
vagyonelemek átadásáról szóló megállapodásnak az V. fejezet h) k) l) pontjai továbbra is 
annak tartalmát képezzék, így Visegrád Város Önkormányzata ezzel együtt nyújtja be a 
megállapodást aláírásra. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

 
Félegyházi András: Mivel több módosító javaslat nem volt, felolvasta az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. Mivel ezzel kapcsolatban módosító indítvány nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
323/2012. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja a 
határozat mellékeltét képező, az Áprily Lajos Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola, és 
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Egységes Pedagógiai Szolgálatra vonatkozó, a köznevelési intézmények állami fenntartásba 
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám 
átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek 
megosztásáról szóló megállapodást.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 

Határidő: 2012. december 14. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Gomba Község Önkormányzatának a Közép-magyarországi Régió 

szétválasztására, ill. önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozó 
kezdeményezések megtárgyalására 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Gomba Község élére ált egy olyan településekből álló 
kezdeményezésnek, mely azt irányozza elő, hogy a jelenlegi Budapesttel együtt számolt 
régióból Pest megye váljon ki, így Budapest és Pest megye két külön NUTS2 területi egységet 
alkosson. Jelen pillanatban az európai uniós támogatások odaítélésénél komoly hátrányt okoz 
Pest megyének az összeolvadás, hiszen Budapesttel együtt túl jók a gazdasági mutatók. Tehát 
értelemszerűen, ha leválna a megye, akkor nagyobb intenzitású uniós támogatásokra lehetne 
számítani.  
Mivel a témával kapcsolatosan kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta az „A” 
változatú határozati javaslatot, kérdezte a képviselőket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
324/2012. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gomba Község 
Önkormányzatának 242/2012. (XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozatát a Közép-
magyarországi Régió szétválasztására, ill. önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására 
vonatkozó kezdeményezésre vonatkozóan, és az abban, valamint Gomba község 
polgármesterének megkeresésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

1./ A Képviselő-testület támogatja Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését arra 
vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió 2014-2020 
közötti programozási időszakában két NUTS 2 szintű területi egységet alkosson: Budapestet 
és Pest megyét. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogató határozatról Gomba Község 
Önkormányzatát írásban tájékoztassa. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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3. npr: Önkormányzati adósságkonszolidációban való részvétel 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII törvény módosításáról szóló 2012. évi CLXXXVII törvény 8.§-a tartalmazza azt 
a rendelkezést, mely szerint az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást 
nyújt – törlesztési célú támogatásként – az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési 
önkormányzatok számára, a 2012. december 12-én pénzügyi intézmény felé fennálló 
hiteljogviszonyon alapuló, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, továbbá 
váltókibocsátáson alapuló tartozások teljes kiegyenlítésére. Erre vonatkozóan szükséges a 
Képviselő-testület támogató döntése, melyet az előterjesztés tartalmaz. A gyakorlatban ez úgy 
fog történni, hogy a pénzintézetek december 14-ig az önkormányzatoknak igazolást állítanak 
ki a fennálló tartozásaikról, melyet elektronikus rendszeren keresztül a Magyar 
Államkincstárnak is feltöltenek és december 17-én 16 óráig egyeztetésre kerül, ezt követően 
december 28-ig az állam rendezni fogja a tartozásokat. Az előterjesztés mellékletét képezik 
azok a hitelszerződések, melyek a város szempontjából relevánsak. 
 
Bálint Zsolt: Ebben benne van az óvoda és a városközpont önrésze is? 
 
Félegyházi András: A városközpontra vonatkozó, eddig lehívott önrész igen.  
 
Mikesy Tamás: A lízing díjak is benne vannak ebbe? 
 
Félegyházi András: Nem ez sajnos nincs benne. 
 
Bálint Zsolt: Lehet tudni, hogy mennyi az az összeg, amit elvisznek? 
 
Félegyházi András: Körülbelül 200 millió forint.  
 
Mivel a témában több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Félegyházi András kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
325/2012. (12.13.)  
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési 
törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt 
feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, 



9 
 

egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek 
tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé 
teszi. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás 
alatt nem áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §. 
alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, 
valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a 
hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:  
a) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, 

valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 
b) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar 

Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb 
dokumentumokat, 

c) a költségvetési törvény 76/C. §. (10) bekezdésében meghatározott megállapodást 
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, 
vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval 
érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés 
biztosítékául szolgál és e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz 
kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az 
állam által megjelölt számlára utalja. 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C §. szerinti adósságkonszolidáció 
során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a 
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

4. npr: Adósságmegújító hitel szerződés megkötésére vonatkozó döntés 
visszavonása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

 
Félegyházi András: Mivel a stabilitási törvényben foglaltak értelmében az önkormányzatnak 
éven túli, áthúzódó folyószámla hitele nem lehetett, ezért elindította az adósságmegújító hitel 
szerződés megkötésére vonatkozó eljárást. A Kormány adósságkonszolidációs programja 
következtében ez okafogyottá vált, így az akkor meghozott testületi határozat visszavonását 
javasolja. 
Mivel a témában kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki a 
felolvasott határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
326/2012. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 263/2012. (10.08.) számú 
határozatát visszavonja, mivel a kormány önkormányzati adósságkonszolidációs programja 
következtében az adósságmegújító hitel engedélyezési kérelem okafogyottá vált.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében 
megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó 
vállalkozási szerződés, valamint a KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009” című közbeszerzési 
ajánlati felhívás és dokumentáció illetve a kapcsolódó szerződéstervezet jóváhagyása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A közbeszerzés kapcsán az egészségház felújítása külön van választva a 
projekt többi részétől, ennek az az oka, hogy legyen lehetőség arra, hogy az egészségházra 
vonatkozó teljes felújításra pályázatot nyújtsanak be és adott esetben ebből ki lehessen venni.  
Mivel a témában kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az 
előterjesztésben szereplő első felolvasott határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
327/2012. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt tartalommal 
elfogadja „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében 
megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó a 
vállalkozási szerződést, valamint a KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009” című közbeszerzés 
ajánlati felhívását és dokumentációt illetve a kapcsolódó szerződéstervezetet.  
Felkéri a Visegrádi Városfejlesztő Kft ügyvezetőjét, hogy a Pro Régió ügynökségnél 
haladéktalanul kezdje meg a dokumentumok előzetes ellenőriztetését.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tegzed Dániel VVF Kft. ügyvezetője 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az egészségházra vonatkozó határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
328/2012. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt tartalommal 
elfogadja „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében 
megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó 
vállalkozási szerződést, valamint a KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009 – Egészségház 
felújítása” című közbeszerzés ajánlati felhívását és dokumentációt illetve a kapcsolódó 
szerződéstervezetet.  
Felkéri a Visegrádi Városfejlesztő Kft ügyvezetőjét, hogy a Pro Régió ügynökségnél 
haladéktalanul kezdje meg a dokumentumok előzetes ellenőriztetését.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tegzed Dániel VVF Kft. ügyvezetője 

 
6. npr: Egyebek 
 
Hintenberger András: Jelezte, hogy a VSE kérelmét napirendre kellene venni a következő 
testületi ülésen. 
 
Félegyházi András: Az a kérelem a jövő évi költségvetés tervezésének kérdése és erről akkor 
fognak tudni érdemben dönteni, előtte pedig természetesen a Pénzügyi Bizottság is 
megtárgyalja. 
Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
  polgármester                 helyettesítő jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    48/2012. 
Határozatok száma: 329-330/2012. (12.14.) 
 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. december 14-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről  
 
 
 

1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására és működtetésére 
létrehozandó intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának 
jóváhagyása 

 
2. Bio- és megújuló energiafelhasználási startmunka mintaprogram kapcsán elnyert 

támogatás hatósági szerződésének jóváhagyása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-én, 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
 
 
 
Távol maradt képviselő: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-
testület 5 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirendi javaslat a 
következő: 1. napirend: a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására és 
működtetésére létrehozandó intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának 
jóváhagyása, 2. napirend a Bio- és megújuló energiafelhasználási startmunka 
mintaprogram kapcsán elnyert támogatás hatósági szerződésének jóváhagyása. Mivel a 
napirendhez kapcsolódóan módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 
napirenddel egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Bártfai István képviselő nem volt jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 

 
1. npr: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására és működtetésére 

létrehozandó intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

 
Félegyházi András: A Képviselő-testület egy korábbi ülésén kinyilvánította azt a szándékát, 
hogy társulásban kívánja ellátni a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat. A környékbeli 
települések is hasonlóképpen gondolkodtak ebben, így 10 településsel létre tud jönni egy 
társulás erre vonatkozóan. A 2013. és 2014. évben nem kerül pénzébe az önkormányzatoknak, 
mert a társulási formában emelt normatíva elegendő a feladat ellátásra. A társulási szerződést 
az előterjesztés tartalmazza. Már a szándéknyilatkozatnál is megfogalmazta azt az 
önkormányzat, hogy amennyiben nem lenne elég anyagi fedezet a normatíva, akkor Visegrád 
ne létszám arányosan járuljon hozzá, hanem esetarányosan. Sajnos ez a társulási 
megállapodásba nem kerülhetett be, de úgy gondolja, hogy mivel egyrészt az elkövetkezendő 
két évben egyébként sem kell fizetni, később pedig, ha kell, akkor mód lesz az esetleges 
kilépésre vagy módosításra. 
 
Dr. Szabó Attila: Az idei évi társulási megállapodás is lakosság arányos volt, és nem kellett 
az önkormányzatoknak ráfizetni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képoviselőket, aki a felolvasott határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Bártfai István és Dr. Kucsera Tamás Gergely képviselők nem voltak jelen) 
a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
329/2012. (12.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
tartalommal a 288/2012 (11.15.) számú Ökt határozat alapján a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására Budakalász, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, 
Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor és Tahitótfalu önkormányzataival 
kötött társulási megállapodást jóváhagyja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

2. npr: Bio- és megújuló energiafelhasználási startmunka mintaprogram kapcsán 
elnyert támogatás hatósági szerződésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 

 
Félegyházi András: Tegnap a késő délutáni órákban érkezett meg a támogatási szerződés, 
melynek aláírása szükséges ahhoz, hogy a támogatást igénybe tudja venni az önkormányzat. 
Ennek határideje legkésőbb jövő hét hétfő, ezért szükséges a rendkívüli döntéshozatal. Az 
önkormányzatnak 751.824,- Ft saját forrást szükséges biztosítani, ami a két közfoglalkoztatott 
bérének az önkormányzatra jutó költsége. A program január 1-től indul, tehát akkora két 
közfoglalkoztatottat alkalmazni kell és magát a kazánt és az aprítógépet április 30-ig kell 
üzembe helyezni.  
 
Bálint Zsolt: A két közfoglalkoztatottnak Dunabogdányba is le kell menni? 
 
Félegyházi András: Az aprítót úgy nyerte el az önkormányzat, hogy 10 napon belül kötnie 
kell egy megállapodást Dunabogdánnyal a használatra vonatkozóan, egyébként ők is 
pályáztak, ők is nyertek kazánt, és ott is lesz két közfoglalkoztatott. A részletekben még meg 
kell egyezni, de úgy gondolja, hogy e téren nem lesz különösebb probléma. Az egyik kazán az 
óvoda épületébe, a másik az egészségházba kerül beszerelésre.  
 
Mikesy Tamás: A két közfoglalkoztatottat is kötelező 5 évig foglalkoztatni? 
 
Félegyházi András: Igen, egy évig ők finanszírozzák a bérüket, utána négy évig az 
önkormányzatnak kell, de ha lesz utána is közmunkaprogram, akkor az ennek keretében 
megoldható.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Bártfai István és Dr. Kucsera Tamás Gergely képviselők nem voltak jelen) 
a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
330/2012. (12.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
tartalommal a „Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatása” 
céljából az önkormányzati épületek alternatív fűtési rendszereinek megvalósítására elnyert 
támogatásra a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával hatósági szerződést 
köt. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a támogatás megvalósításához az önkormányzat által 
felajánlott 751.824 Ft összegű saját forrást a 2013. költségvetéséből finanszírozza. Felkéri 
Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy a 751.824 Ft-ot a 2013. évi költségvetésbe tervezze 
be. 
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3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a hatósági szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
    polgármester                 helyettesítő jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    49/2012. 
Határozatok száma: 331-334/2012. (12.20.) 
 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. december 20-án megtartott nyílt üléséről  
 
 
 
 
 
1. Óvodafejlesztés Visegrádon c. pályázat kapcsán közbeszerzési eljárás kiírása 
 
2. Visegrád Város Önkormányzatával kötött fogászati egészségügyi ellátási szerződés 
felülvizsgálata 
 
3. Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési feladatainak ellátása 
 
4. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20-án, 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Schüszerl Károly 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
 
 
 
Távol maradt képviselő: 
 

Hintenberger András 
Mikesy Tamás 

 
Meghívott: 
 
     Tegzes Dániel 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Hintenberger András és Mikesy Tamás 
képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak jelen lenni. Ismertette a meghívóban 
szereplő napirendi javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki azt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: Óvodafejlesztés Visegrádon c. pályázat kapcsán közbeszerzési eljárás kiírása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Tegzes Dániel Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezető 
 
Félegyházi András: Felkérte Tegzes Dánielt a Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, 
hogy ismertesse a napirend lényegét. 
 
Tegzes Dániel: Az óvoda módosított támogatási szerződése aláírásra került. A támogató 
szervezet kifejezett kérése volt, hogy még az idén legyen kiírva egy újabb közbeszerzés a 
korábbi tervekre, melyen annyit tudtak változtatni, hogy megpróbálták ésszerűsíteni az olyan 
tételeket, amelyek a műszaki tartalmat nem érintették. A határozati javaslat tartalmazza, hogy 
azt a céget meghívták, aki korábban érvényes ajánlatot tett, illetve még további két cég került 
meghívásra, akik szakmailag alkalmasak lennének a kivitelezésre. 
 
Bártfai István: Abban az esetben, ha a volt rendőrségi épület az önkormányzat használatába 
kerül, és ez a közbeszerzés érvényes és eredményes lesz, akkor az óvodánál megvalósul a 
nem éppen ideális bővítés és a volt rendőrségi épülettel való terv okafogyottá válik. 
 
Félegyházi András: Ahhoz, hogy a támogató szervezet ne álljon el a szerződéstől, újból ki 
kell írni a közbeszerzést, a folyamatot fönn kell tartani, a volt rendőrségi épület pedig még 
nem az önkormányzaté. Ha lesz érvényes és megfelelő ajánlat, akkor tudnak még dönteni 
abban, hogy meg akarják ezt a tervet építeni vagy nem és addigra talán a volt rendőrségi 
épületről is lesz konkrét döntés. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Bár igaz, hogy polgármester úr dolgozott azon, hogy a tervek 
műszaki tartalmát egyszerűsítse, de ez még közel sem biztos, hogy azt tudja eredményezni, 
hogy a pályázati keretbe belefér a kivitelezésre vonatkozó ajánlat. E kiírással tulajdonképpen 
a lehetőséget tartja fönn az önkormányzat. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
ismertette a határozati javaslatot, és mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Hintenberger András és Mikesy Tamás képviselők nem voltak jelen) a 
következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
331/2012. (12.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fellegvár Óvoda 
korszerűsítésének, bővítésének és részleges tetőtér-beépítésének kivitelezési munkái 
megvalósítására” (KMOP-4.5.1-09-2009-0029) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény Harmadik Része, 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint, az ajánlattételi felhívás 
közvetlen megküldésével hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
indít. 
2) A képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező tartalommal a 
„Fellegvár Óvoda korszerűsítésének, bővítésének és részleges tetőtér-beépítésének kivitelezési 
munkái megvalósítására” kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását illetve az 
ajánlattételi dokumentációját elfogadja. 
3) A képviselő-testület az ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel: 
a) Agora Építőipari és Kereskedelmi Kft. 2700 Cegléd, Törteli út 24., Pf.: 127, 
b) ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató KFT 2101 Gödöllő Rét u. 37. 
c) ÉP-LAK Szövetkezet 1184 Budapest, Hengersor u. 67. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. npr: Visegrád Város Önkormányzatával kötött fogászati egészségügyi ellátási 
szerződés felülvizsgálata 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény előírja azokat 
az elemeket, melyet a praxisjoggal rendelkező háziorvos, fogorvos és az adott praxisjoggal 
érintett települési önkormányzat között létrejövő feladat-ellátási szerződésnek tartalmaznia 
kell. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, melynek 
figyelembevételével elkészült egy szerződés tervezet, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
A szerződés tervezet a fogorvossal egyeztetésre került. 
 
Bártfai István: Szeretné kérni, hogy a fogorvos és a háziorvos szerződése egységes legyen, 
ne legyenek külön engedmények egyiknek-másiknak. 
 
Schüszterl Károly: Mit jelent a 12. pontban az, hogy a körzetmódosítással bekövetkező kár 
miatt az önkormányzat kártérítést köteles fizetni? 
 
Dr. Szabó Attila: Visegrád egy körzet a fogászati alapellátás tekintetében, ha úgy döntene az 
OEP-el egyeztetve az önkormányzat, hogy ezt a körzetet csökkenti, megosztja, módosítja, 
akkor az ebből keletkező kárt a fogorvosnak és ugyan úgy a háziorvosnak meg kell téríteni. A 
szerződésben ezt kötelező elemként szerepeltetni kell. 
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Bálint Zsolt: Egyetért azzal, hogy át kellene gondolni a rezsifizetésre vonatkozó részeket, 
mert ő is úgy gondolja, hogy mindkét orvosnak egyenlően kell azt fizetnie. Bár ehhez 
hozzátartozik az is, hogy le legyen szakaszolva az épület ilyen szempontból, mert akkor lehet 
pontosan elkérni a rezsit. Azt is tudomásul kell venni, hogy a fogorvos saját költségén tartotta 
karban a rendelőt, így neki valahogyan ezt kompenzálni kell, bár lehet, hogy ez a régi 
szerződésében benne volt, hogy cserébe ezért nem fizet rezsit. 
 
Bártfai István: Javasolja, hogy az épület karbantartását továbbra is az önkormányzat 
végezze, a rezsi költséget meg reálisan elosztva mindenki maga fizesse. Még akár a takarítás 
biztosítása is beleférhet az önkormányzat részéről. 
 
Félegyházi András: Javasolja, hogy ezt a szerződést most ne fogadja el a képviselő-testület, 
hanem a képviselők által javasolt módosításokat tárgyalják először újra a fogorvos 
asszonnyal. 
 
Dr. Szabó Attila: A fogorvos asszony azt kérte, hogy a jelenleg hatályos szerződésében 
foglalt kedvezmények kerüljenek rögzítésre az újban is a közüzemi díjak vonatkozásában. A 
szakmai minimumfeltételeket ő biztosítja, de korábban ebbe is segített az önkormányzat, ezért 
kapta meg annak idején jelképes összegért a berendezési tárgyakat. Ezeket s szakmai 
minimumfeltételeket január 1-től az egészségügyi szolgáltató fogja vállalni. A rezsi költségek 
tekintetében neki is az a véleménye, hogy nem egyértelmű a fizetés, hiszen nincsen 
leszakaszolva a rendszer.  
 
Bártfai István: Az önkormányzatnak meg kell teremtenie a technikai feltételeket arra, hogy a 
rezsi költségeket igazságosan lehessen elosztani.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint arra figyelemmel kel lenni, hogy ha nem 
köt új ellátási szerződést az önkormányzat január 1-vel, akkor az OEP nem finanszíroz. 
 
Dr. Szabó Attila: A jogszabály hangsúlyozottan kimondja azt is, hogy az 
önkormányzatoknak, mint kötelező feladatellátást nyújtónak valamilyen módon az 
egészségügyi alapellátást ellátók feladatellátásához hozzá kell járulni.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzatnak 
kötelezettsége van arra, hogy január 1-től biztosítsa ennek a feladatnak az ellátását,ezért 
véleménye szerint nem volna szerencsés most részletekbe bele menni, ennek a kérdésnek a 
körbejárására nem elég 10 nap, pláne úgy, hogy valamilyen szinten egységesíteni szeretnék a 
két orvossal kötendő szerződéseket. Jelezni lehet felé, hogy az önkormányzat miben 
gondolkodik, illetve tőle is meg lehetne kérdezni. 
 
Schüszterl Károly: Úgy gondolja, hogy akkor is az új, önkormányzat által meghatározott 
feltételekkel kellene elfogadni a szerződést, amelyben rögzítve lennének a rezsi költségek is, 
ha nem fogadja el a fogorvos, akkor december 27-én és 28-án még lesz idő tárgyalni, és 
elfogadni egy minkét fél számára megfelelő szerződést. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Javasolja, hogy fogadja most el az önkormányzat a kötelező 
jogszabályi elemekkel a szerződést, melyet egyébként 5 évre kell megkötni, az önkormányzat 
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által adott egyéb kedvezményeket, továbbá azt is belefoglalva, hogy a szerződés ezen pontjait 
az önkormányzat szeptember 30-ig felülvizsgálja. 
 
Dr. Szabó Attila: Ezen javaslat szerint a feladat ellátási szerződés 13. pontja egy olyan 
mondattal egészülne ki, hogy „Az Önkormányzat által a fogászati feladatellátás, 
fenntartásához történő hozzájárulások módosításának a lehetőségét a felek minden év 
szeptember 30-ig felülvizsgálják.  
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester módosító javaslatát elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Hintenberger András és Mikesy Tamás képviselők nem voltak jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
332/2012. (12.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester módosító javaslatával, mely szerint az önkormányzat által, a fogászati ellátás 
fenntartásához történő hozzájárulások módosításának a lehetőségét a felek minden év 
szeptember 30-ig felülvizsgálják. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Félegyházi András: Mivel további módosító javaslat nem volt, felkérte Dr. Szabó Attila 
helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot. 
 
Dr. Szabó Attila: Felolvasta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot: 1) Visegrád 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fogorvosi tevékenység 
vállalkozási formában történő ellátására az önkormányzat és a fogorvosi szolgáltató Tavasné 
Dr. Tóth Mária között létrejött szerződést az előterjesztés mellékletét képező tartalommal újra 
köti. 
2) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a fogorvosi 
szolgáltatót (Tavasné Dr. Tóth Máriát) és tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Hintenberger András és Mikesy Tamás képviselők nem voltak jelen) a 
következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
333/2012. (12.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fogorvosi tevékenység 
vállalkozási formában történő ellátására az önkormányzat és a fogorvosi szolgáltató Tavasné 
Dr. Tóth Mária között létrejött szerződést az előterjesztés mellékletét képező tartalommal újra 
köti. 
2) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a fogorvosi 
szolgáltatót (Tavasné Dr. Tóth Máriát) és tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési feladatainak ellátása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: November 28-i ülésén a Képviselő-testület jóváhagyta a 2013. évi belső 
ellenőrzési tervet, a belső ellenőr személyéről viszont akkor nem született döntés. Idő közben 
ismételten kért be árajánlatot. A Szahk-értelem 2006. Bt. változatlanul fenntartja ajánlatát, 
ami évi 500.000,- Ft összeget jelent. A Vincent Auditor Kft. már egy alacsonyabb árajánlatot 
adott be, és bár ez 40.000,- Ft-al meghaladja a másikat, a szakmai tapasztalatok, illetve 
referenciák alapján őket javasolja elfogadásra.  
 
Bálint Zsolt: Egy évre szól a szerződés? 
 
Dr. Szabó Attila: Igen. 
 
Bálint Zsolt: Egyetért jegyző úr javaslatával, tekintve, hogy az elmúlt években nem volt 
éppen jó tapasztalata a belső ellenőrzés terén.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Úgy gondolja, hogy év közben majd jegyző úrral egyeztetni 
kell a tekintetben, hogy ez a fajta feladat ellátás, azzal a módszerrel, illetve tervvel, amit 
meghatározott a testület, az valóban úgy jó-e és szükséges-e. 
 
Félegyházi András: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, felkérte Dr. Szabó Attila 
helyettesítő jegyzőt, hogy ismertesse a határozati javaslatot. 
 
Dr. Szabó Attila: Felolvasta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot: 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vincent Auditor 
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t (székhelye: Dabas, Tavasz u. 3.) 2013. január 1.-
től 2013. december 31.-ig évi 630.000 Ft+Áfa összesen: 800.100 Ft ellenében megbízza 
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Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrzési feladatainak az 
ellátásával. 
2.) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt a Polgármesteri Hivatal 
belső ellenőrzési feladatainak ellátásához szükséges bruttó 800.100 Ft összegű költséget a 
2013. évi költségvetésbe tervezze be. 
3.) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Számviteli 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 
Félegyházi András: Mivel a határozati javaslathoz módosító indítvány nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az elhangzott határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Hintenberger András és Mikesy Tamás képviselők nem voltak jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
334/2012. (12.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vincent Auditor 

Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t (székhelye: Dabas, Tavasz u. 3.) 2013. január 
1.-től 2013. december 31.-ig évi 630.000 Ft+Áfa összesen: 800.100 Ft ellenében megbízza 
Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrzési feladatainak 
az ellátásával. 

2) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyzőt a Polgármesteri Hivatal 
belső ellenőrzési feladatainak ellátásához szükséges bruttó 800.100 Ft összegű költséget a 
2013. évi költségvetésbe tervezze be. 

3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Vincent Auditor 
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel kötendő megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester, Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
 
 
4. npr: Egyebek 
 
Bálint Zsolt: A háziorvosi alapellátás új szerződésével kapcsolatosan történt előrelépés? 
 
Dr. Szabó Attila: Az önkormányzat ügyvédje, Dr. Kiss György megkereste szóban a 
háziorvosnőt, de ő elzárkózott a személyes találkozástól, azt kérte, amit korábban már az 
önkormányzattól is, hogy csak levél formájában szeretne egyeztetni. Így ügyvéd úr levelet 
küldött ki, amit a testület tagjai megkaptak, erre várja a választ. A levél egyébként főként azt 
tartalmazta, hogy hajlandó-e egyeztetéseket kezdeményezni egy új ellátási szerződés 
vonatkozásában. 
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Félegyházi András: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András         Dr. Szabó Attila 
     polgármester                  helyettesítő jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
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1. Biomassza-fűtéssel kapcsolatos elképzelések, stratégiai kérdések megvitatása 
 
2. Beszámoló a képviselő-testület 2012. évi munkájáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 21-én, 
17:30 órakor a Visegrádi Mozi Dísztermében megtartott közmeghallgatásról. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszerl Károly 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila helyettesítő jegyző 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel (7 főből) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a közmeghallgatás 
javasolt napirendjét. Mivel a napirenddel kapcsolatosan módosító indítvány nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Biomassza-fűtéssel kapcsolatos elképzelések, stratégiai kérdések 
megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A tavalyi évben visegrádi vállalkozók elkezdtek ezen a biomassza 
fűtéssel kapcsolatosan gondolkodni, mivel megjelent egy ezzel kapcsolatos finanszírozási 
lehetőség. El is készült egy tervezet és egy megvalósítható épület, mely építési engedélyezési 
eljárásig jutott. Idő közben az egyik kezdeményező Máthé Gábor az új testületet is 
megkereste a lehetőséggel, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság már tárgyalta, 
most szeretnék ezt szélesebb körben is megismertetni a lakossággal. A lakosság véleményét is 
megismerve szeretne a testület majd döntést hozni ez ügyben.  
 
Bártfai István: A Városüzemeltetési-és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, sok 
technikai jellegű kérdés merült még fel ezzel kapcsolatban, tehát ott konkrét döntés, illetve 
vélemény nem született. 
 
Félegyházi András: Egy ilyen településen több útja van a biomassza felhasználásnak, ma 
már megvalósítható ez hagyományos és akár korszerű tüzelőberendezéssel is, illetve már több 
helyen működik Magyarországon is, hogy egy központi elhelyezésű fűtőműben alkalmazzák, 
ahonnan távvezetéken juttatják el az energiát a különböző épületekbe. Itt Visegrádon egy 
ilyen külön épület nem kivitelezhető, de a tervezett városháza átépítés kapcsán a felújított 
épületbe egy ilyen biomassza fűtésre alkalmas kazán kerülne beépítésre. Ehhez kapcsolódik 
az is, hogy a Belügyminisztérium által elindított start munkaprogram keretében sikeresen 
pályázott az önkormányzat és lehetőséget nyert egy faaprító gép, illetve két fa tüzelésű kazán 
megvásárlására. A Képviselő-testület úgy látja, hogy ezeket a kazánokat az egészségházban és 
a mozi épületében volna legcélszerűbb elhelyezni, a tervek szerint pedig az új városházán is 
ilyen kazán fog üzemelni. 
 
Lakosság által megfogalmazódott az a felvetés, hogy a Fő utcai ingatlanok alá tervezett 
fűtőmű folyamatos hang és füst kibocsátása nem kívánatos az ott lakók számára, illetve a 
fűtőanyag odaszállítása is vélhetően teherautók rendszeres megjelenését fogja eredményezni. 
Nehezen tartják elképzelhetőnek, hogy egy történelmi városrészben ilyen beruházás létesüljön, 
attól függetlenül, hogy ez alapvetően egy környezettudatos dolog lenne. 
 
Félegyházi András: Lakossági felvetésre elmondta, hogy jelen pillanatban nincs Visegrádon 
tervben olyan terv vagy szándék érvényben, amely konkrét helyre konkrét beruházást 
irányozna elő. Azt a tervet, melyet Máthé Gáborék beadtak, azt májusban vissza is vonták.  
 



4 
 

Mikesy Tamás: Magával az ötlettel a bizottság egyetértett, de hosszútávon fenntartható 
legyen, a szomszédokat ne zavarja, valóban gazdaságos legyen a működtetése. Konkrét 
műszaki paraméterek ismeretében lehet konkrét döntést hozni.  
 
Félegyházi András: Tájékoztatást adott arról is, hogy az önkormányzat a közmunkaprogram 
keretében lehetőséget is nyert a kazánprogrammal együtt, hogy a Munkaügyi központtal 
együttműködve 1 éven keresztül 2 közfoglalkoztatott bérének finanszírozására, akik a 
kazánokat fűtik majd, a közfoglalkoztatottak bérének 80%-át az állam fizeti.  
 
Lakossági kérdésként hangzott el, hogy referencia megtekinthető-e valahol? Mert érdemes 
utánanézni, hogy viszonozza-e az elvárásokat a gazdaságosság terén. 
 
Félegyházi András: Tudomása szerint a Silvanus szállodában van és működik egy ilyen 
kazán, de talán még Szentendrén is van egy. 
Úgy gondolja, hogy sok építő jellegű kérdés, hozzászólás hangzott el, melyek segítik az ügy 
továbbgondolását és ha komolyan elkezdik vizsgálni ennek a lehetőségét, akkor lesz egy 
újabb lakossági tájékoztatás.  
 

2. npr: Beszámoló a képviselő-testület 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Visegrádon az idei évben, a maival 
együtt 50 testületi ülés volt, melyből 12 történt az időközi választás előtt. Nyílván nehezítette 
a működést az is, hogy májusban időközi választást kellett tartani. Sok olyan szerződést, 
kötelezettségvállalást örökölt ez a testület, ami nem megfelelő módon volt kezelve korábban 
és emellett számos rendelet, szabályzat nem volt megfelelő. Az igazsághoz hozzátartozik az 
is, hogy mindez nem pusztán csak az elmúlt 1,5 év számlájára írható, ez egy hosszabb 
folyamat volt. A Polgármesteri Hivatal szervezetlen módon működött, amin már most látszik, 
mióta helyettesítő jegyző úr fél állásban itt van, hogy javuló tendenciát mutat. Január 1-től 
remélhetőleg ez csak tovább javulhat, hiszen Dr. Szabó Attila immár aljegyzőként fogja tudni 
személyes állandó jelenlétével koordinálni a hivatal működését. Számos rendbe hozni való 
apró és nagyobb jellegű probléma vetődött fel az intézményeknél is. Felkérte Dr. Szabó Attila 
helyettesítő jegyzőt, hogy számoljon be a hivatalt érintő jogalkotási munkáról, amit az elmúlt 
félévben végzett. 
 
Dr. Szabó Attila: Köszöntötte a megjelenteket. Hét hónapja látja el a jegyzői feladatokat 
helyettesítő jegyzőként Visegrádon. Többek között szabályzatokat, illetve rendeleteket kellett 
alkotni, melyek vagy nem voltak, vagy felsőbb szintű jogszabályokkal ellentétesek voltak, 
vagy éppen azoknak kellett megfeleltetni. A jogszabályok állandó változása miatt ezt 
állandóan nyomon kell követni, illetve a két éve hatályban lévő jogalkotási törvénynek 
megfelelően néhány rendeletet módosítani kellett, mert jogszabálysértő volt. Sajnos még nem 
jutott mindenre idő, egy folyamat indult el, amit jövő évben 8 órás munkaidőben ki fog tudni 
terjeszteni és egy rendeletalkotási ütemterv alapján fog dolgozni e tekintetben, melyet a 
Képviselő-testület fog jóváhagyni. Első és talán az egyik legfontosabb rendelet módosítás, 
vagy szükséges esetben újraalkotás a szociális rendeletet fogja érinteni. Igen jelentős volt a 
helyi adókból származó kintlévőség, próbálta megtalálni azt a módot, hogy hogyan lehet 
ebből lefaragni, volt ahol sikerült részletfizetési megállapodást kötni, de volt olyan is, ahol a 
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jogszabályi előírások tükrében letiltást vagy gépjárműadó tartozás esetén forgalomból való 
kivonást kellett eszközölni, esetleg a NAV-on keresztül behajtást kellett alkalmazni. Ez is egy 
folyamat, ami hosszabb időt igényel, de már fél év távlatából is vannak ennek számszaki 
eredményei. E tekintetben a jövőben ezt a gyakorlatot fogja követni, a részletfizetési 
megoldások tekintetében mindig meg lehet keresni a hivatalban. A jövő évtől a hivatal 
szervezeti felépítésében is alapvető változások lesznek, tekintve, hogy a járási hivatalok 
felállításával bizonyos államigazgatási feladtok elkerülnek, az építéshatóság és a gyámhivatal 
Szentendrére kerül, az okmányiroda gyakorlatilag marad az épületben, ahol jelenleg is 
működik, de a jövőben ők is a járási hivatalhoz fognak tartozni. A helyben maradt feladatok 
függvényében újra kellett gondolni a hivatal létszámát, illetve feladatok elosztását annak 
érdekében, hogy a leterheltség egyenlő mértékű legyen. Ez is a jövő év első néhány 
hónapjának egyik legfontosabb feladata lesz a rendeletalkotás, illetve módosítás mellett. 
 
Félegyházi András: Ebben az évben 4 nagy mértékű dolog volt még az önkormányzat 
életében. Az egyik, amelyről jegyző úr beszélt a közigazgatás átszervezése, a másik, hogy az 
általános iskola fenntartása és működtetése is átkerült az állami intézményfenntartó 
központhoz, a harmadik a hulladékkezelés kérdése volt, hiszen új szállítóval kellett kötni 
szerződést közbeszerzési eljárás keretében, további nagy feladatmennyiséget zúdított az 
önkormányzatra, - bár ez örömteli esemény volt - hogy a kormány a település 
adósságállományát átvállalta. Megszűnt a Kistérség, mint szervezet, az általuk ellátott 
feladatok vagy újra szerveződnek vagy megszűnnek. Három nagy pályázata fut az 
önkormányzatnak, az egyik az árvízvédelmi gát, melynél a Közbeszerzési Felügyelettől éppen 
most jött meg a jóváhagyó határozat, ami alapján januárban kiírható a megismételt 
közbeszerzés, ami remélhetőleg sikeresebb lesz, mint az előző. A városközpont pályázat még 
jelen pillanatban is nehéz helyzetben van, a szükséges jogerős építési engedélyek megvannak, 
jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előzetes vizsgálata folyik. A 
harmadik az óvoda pályázat, ahol a kivitelezésre vonatozó újbóli közbeszerzési eljárás került 
kiírásra az eredeti tervek alapján. Eközben folyamatos levelezésben van az önkormányzat a 
minisztériumokkal, hogy az óvoda melletti volt rendőrségi épület a város tulajdonába  
kerülhessen és azzal összevonva lehessen kivitelezni az óvoda beruházást. Nagyon sokan 
ajánlották föl segítségüket az elmúlt időszakban, melyet ezúton köszön meg mindenkinek, 
bízik abban, hogy ez a segítő szándék a továbbiakban is meg lesz. Mivel hozzászólás, illetve 
kérdés nem merült fel, megköszönte a jelenlévőknek, hogy megtisztelték személyes 
jelenlétükkel a közmeghallgatást, a Képviselő-testületnek megköszönte a munkát és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
   polgármester                 helyettesítő jegyző 
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