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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    1/2013 
Határozatok száma: 1-5/2013. (01.03.) 
 

 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 

1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2013. évi szervezeti felépítésére, létszámára 
 

2. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2013. évi munka-és 
ülésterve 

 
3. Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) támogatása 

 
4. A Visegrádi Ásványvíz Kft-vel kötend� tartozás-elismerésre teljesítésére 

vonatkozó megállapodás elfogadása 
 

5. Volt rend�rségi üdül� épület ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatos döntés  
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. január 3-án, 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 7 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi javaslatot, mivel 
azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta.  
 
1. npr: Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2013. évi szervezeti felépítésére, létszámára 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: 2013. január 1-t�l felállnak a járási hivatalok, melynek következtében 
bizonyos államigazgatási feladatok a jegyz�t�l átkerülnek a járásokhoz, ami indokolttá teszi a 
polgármesteri hivatal létszámkeretének felülvizsgálatát illetve módosítását a helyben maradt 
feladatok ellátásának a függvényében. 
Az el�terjesztés mellékletében összefoglaltam azokat az államigazgatási és önkormányzati 
feladatokat, amelyek továbbra is helyben intéz�dnek, ellátása 2013. január 1-t�l is jegyz� és a 
polgármester hatáskörébe tartozik. Megállapítható, hogy az eddig ellátott államigazgatási 
feladatok nagyobbik része továbbra is jegyz� hatáskörébe tartozik. 
A Polgármesteri Hivatal jelenlegi 2012 évi köztisztvisel�i létszámkerete 17 f�, de 
szervezetileg a Polgármesteri Hivatalhoz tartozik tévesen a város és község gazdálkodási 
csoport munkavállalói is. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi hivatali létszám keretének 
megállapításánál illetve szervezeti struktúrájánál az alábbi szempontokat kell figyelembe 
venni: 
1) 2013. január 1-t�l a jegyz� illetve a polgármester hatáskörébe tartozó valamennyi feladat 
ellátását, 
2) A jegyz� hatáskörébe tartozó egyes államigazgatási feladatokat olyan köztisztvisel�k 
lássák el, akiknek az iskolai végzettsége megfelel a közszolgálati tisztvisel�k képesítési 
el�írásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet el�írásainak. 
3) A köztisztvisel�i létszámkeret megállapításánál nem a lakosságszámot illetve a környez� 
települések Polgármesteri Hivatal létszámkeretét kell figyelembe venni, hanem az ügyiratok 
számát illetve a település sajátosságaiból fakadó többletfeladatokat. 
4) A helyettesítés kérdésének megoldottsága, azaz a köztisztvisel� távolléte esetén a 
feladatainak ellátásában ne legyen fennakadás. 
5) A hibák minimalizálása érdekében folyamatos ellen�rzés lehet�vé tétele illetve a 
felel�sségi rendszerben a hivatalvezet�n kívül a köztisztvisel�k munkavégzéséért egyes 
köztisztvisel�k is felel�sséggel tartozzanak, ezért egyes szakmai területeken (pénzügy, 
igazgatás) csoportok kerüljenek felállításra, mely csoportoknak lenne vezet�je, aki az adott 
szakterületért lenne felel�s a hivatalvezet�n kívül. 
Az írásos el�terjesztésben 13 f�s hivatali létszámkeretre tett javaslatot, meghatározott 
szervezeti felépítéssel. A költségvetés tervezéséhez elengedhetetlenül szükséges a 
létszámkeret testület általi jóváhagyása. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
1/2013. (01.03.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Dr. Szabó Attila aljegyz� 
által a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítására illetve létszámkeretére tett javaslatát 
elfogadja, mely alapján a Polgármesteri Hivatal statisztikai állományú köztisztvisel�i 2013 
évi létszámkeretét 13 f�ben határozza meg. 
A képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
M�ködési Szabályzatának átdolgozására az elfogadott szervezeti átalakítás illetve 
létszámkeret alapján és átdolgozás után terjessze a képvisel�-testület elé. 
 

Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Határid�: 2013. január 30. 

 
2. npr: Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2013. évi munka-és 

ülésterve 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az SZMSZ határozza meg azt, hogy a testület a munkáját meghatározott 
ütemterv szerint folytassa, ehhez szükséges a munkaterv elkészítése, mely az el�re látható, 
szokásos napirendi pontokat tartalmazza, ehhez természetesen hozzá jöhetnek még el�re nem 
látható napirendi pontok, újabb témák. Ennek a munkatervnek az a lényege, hogy a testületi 
munka el�re átgondoltan tervezhet� legyen. Arra érkezett képvisel�i javaslat, hogy a rendes 
testületi ülés minden hónap harmadik csütörtökén legyen, a bizottsági ülések pedig minden 
második héten hétf�i vagy keddi napokon.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2/2013. (01.03.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete „a helyi önkormányzatokról” szóló 
1990. évi LXV törvény (Ötv) felhatalmazása alapján megalkotott „a képvisel�-testület és 
szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról” szóló 4/2011. (III.24). önk. rendelet 8. §-ában 
foglaltak szerint az el�terjesztéshez mellékelt tervezet alapján jóváhagyja a 2013. évi munka- 
és üléstervét. 

 
 

Határid�: folyamatos 



5 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 

3. npr: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) 
támogatása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A TDM jelezte, hogy a január elején esedékes fizetéseket nem tudja 
utalni, ezért segítséget kért az önkormányzattól. Az ez évre a költségvetésbe betervezend� 
támogatási keret terhére, mintegy el�legként 1.425.836,- Ft-ot javasol a TDM-nek átadni, 
mely összeg fedezné a januárban és februárban kifizetend� béreket. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
3/2013. (01.03.) 

HATÁROZATA 
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesületet (Visegrád, F� u. 81., képviseli: Cseke László 
elnök) 1.425.836 Ft támogatásban részesíti. 
2) A képvisel�-testület a támogatást az önkormányzat és a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesület között létrejött középtávú együttm�ködési megállapodás 1 
pontjában vállalt kötelezettsége terhére az el�z� évi idegenforgalmi adóbevételéb�l biztosítja. 
3) A képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy az 1. pontban a Visegrád 
és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület javára megítélt támogatást az önkormányzat 
2013. évi költségvetésébe tervezze be.   
4) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az 1. pontban az 
egyesület javára megítélt támogatás azonnali átutalásáról intézkedjen. 
 

Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz�, Félegyházi András polgármester 
Határid�: 3. pont esetében 2013. február 15. 

4. pont esetében: azonnal 
 

4. npr: A Visegrádi Ásványvíz Kft-vel kötend� tartozás-elismerésre teljesítésére 
vonatkozó megállapodás elfogadása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az Ásványvíz Kft. ügyvezet�je kérte, a tavaly november 28-án 
megkötött részletfizetési megállapodás felülvizsgálatát, mert nem oldódott meg a 
finanszírozásuk a bankkal december közepéig, amikor el kellett volna kezdeni a 
részletfizetést. A módosítás szerinte a részletfizetést kés�bb kezdenék el, január 18-án, 
nagyobb törleszt� részletekben és április 5-én lenne az utolsó törleszt� részlet és új elem az, 
hogy 14 napos türelmi id� kerülne bele, aminek a letelte után érvényét veszti a részletfizetésre 
vonatkozó kedvezmény és a magállapodás azonnali hatállyal felbontásra kerül és utána a 
maradék tartozás egy összegben esedékessé válik, illetve a türelmi id� az utolsó két 
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részletfizetésre nem vonatkozik. Az egyébként esedékes, 2012. IV. negyedéves díjat 
határid�re meg kell fizetniük.  
 
Bálint Zsolt: Azt kéri, hogy ez legyen az utolsó módosítás, több már ne legyen. 
 
Félegyházi András: Ezt a tárgyalások során világosan elmondta a Kft. képvisel�inek. 
 
Mikesy Tamás: Dr. Kiss György látta ezt a szerz�dést? 
 
Félegyházi András: Az el�z�t látta és nem talált benne kifogásolnivalót, egyetértett vele. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, elmondta, hogy a 
korábban meghozott 305/2012. (11.28.) határozat 1. pontját módosítja a testület, az új 
megállapodásnak megfelel�en.  
 
Dr. Szabó Attila: Ismertette a határozati javaslatot: Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a 305/2012. (11.28.) ökt. határozat 1. pontját az alábbiak 
szerint módosítja, a határozat egyéb vonatkozásban változatlan formában érvényes. 
A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képez� tartalommal elfogadja a 
Visegrádi Ásványvíz Kft-vel kötend� 18.692.332 Ft összeg� tartozás teljesítésére szolgáló 
megállapodást a benne szerepl� részletfizetési ütemezéssel 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki Dr. Szabó Attila aljegyz� által ismertetett 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
4/2013. (01.03.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a 305/2012. (11.28.) ökt. 
határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja, a határozat egyéb vonatkozásban 
változatlan formában érvényes. 
A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képez� tartalommal elfogadja a 
Visegrádi Ásványvíz Kft-vel kötend� 18.692.332 Ft összeg� tartozás teljesítésére szolgáló 
megállapodást a benne szerepl� részletfizetési ütemezéssel 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: Volt rend�rségi üdül� épület ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatos 

döntés  
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A Képvisel�-testület május 21-én hozott egy határozatot az óvoda 
mellett lév� volt rend�rségi üdül� visszaszerzésével kapcsolatban. Ennek megfelel�en 
igyekezett a hivatal eljárni, de a Vidékfejlesztési Minisztérium állásfoglalása szerint az 
ingyenes tulajdonba adás nem lehetséges, viszont terület cserével vélhet�en megoldható. 
Tehát ennek tükrében szükséges módosítani a májusban meghozott határozatot. Mivel a 
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témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ismertette a határozati javaslatot: 
„Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Félegyházi 
András polgármestert, hogy az óvoda épülete mellett lév� volt rend�rségi épület 
vagyonszerzése érdekében területalapú konstrukció keretében a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséghez és a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz forduljon.” 
Mivel a határozati javaslattal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
5/2013. (01.03.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Félegyházi 
András polgármestert, hogy az óvoda épülete mellett lév� volt rend�rségi épület 
vagyonszerzése érdekében területalapú konstrukció keretében a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséghez és a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz forduljon. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
    polgármester                aljegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    2/2013. 
Határozatok száma: 6-11/2013. (01.15.) 

 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

2013. január 15-én megtartott nyílt ülésér�l  
 
 
 
 
1. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 10/2012. (VIII.3.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésér�l 
 
2. Javaslat a Bagi Péter-Schneider Ferenc és társa, valamint Visegrád Város 
Önkormányzata közötti jogvita megoldására  
 
3. City Bus Kft „Visegrád” név használatára vonatkozó kérelme 
 
4. Az állami fenntartásba kerül� köznevelési feladatok ellátását szolgáló önkormányzati 
tulajdonú ingó és ingatlan vagyon átadására a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötend� vagyonkezelési szerz�dés jóváhagyása  
 
5. DMRV Zrt által saját részvényeib�l eladásra kínált 1 db tulajdonosi részvény 
megvásárlása  
 
6. A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím�, KEOP-2.1.2/2F/09-11-
2011-0004 azonosító számú pályázati projekt keretében tervezési és kivitelezési feladatok 
ellátására vállalkozó beszerzése 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. január 15-én, 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
 
Meghívott: 
 
 
     Bagi Péter 
     Farkasné L�di Emma 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 
f�vel jelen van (7 f�b�l), határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, Hintenberger András 
képvisel� úr pedig kis késéssel érkezik. Ismertette a napirendet, melyhez kiegészítésként 6. 
napirendi pontként javasolta az árvízvédelmi beruházás kivitelezésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindítását. Mivel a napirendhez kapcsolódóan módosító javaslat nem 
volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András  képvisel� nem volt jelen) az ülés napirendjét elfogadja. 
 
Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt id�szak eseményeir�l 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy január 3-án rendkívüli ülést tartott a Képvisel�-testület, 
5 napirendi ponttal. A biokazán pályázat kapcsán árajánlatokat kért be aprítógép vásárlására, 
ezt meg is rendelte a hivatal, mely közösen kerül majd használatra Dunabogdánnyal. A 
kazánok kivitelezésére vonatkozó tervek is elkészültek, a kivitelezésre kell majd ajánlatokat 
bekérni még.  

- Emlékünnepségen vett részt Nagymaroson. 
- Találkozott egy lengyel-szlovák küldöttséggel, akik egy professzionális 

kerékpárverseny futamát szeretnének megrendezni Visegrádon, melynek kapcsán a 
Külügyminisztérium segítségére lesz szükség 

- Az AVE Tatabánya igazgató asszonyával tekintette át az elkövetkezend� id�szakot, 
aki arról tájékoztatta, hogy a hulladéklerakási díj idei évt�l 3000 Ft/tonna, mely idén 
plusz 1,5 millió forint plusz kiadást jelent és jöv�re ez duplája lesz, 2015-re pedig 
9000 Ft.  Hosszú távon ezt úgy lehet csökkenteni, ha szelektíven gy�jti a lakosság a 
hulladékot. 

- A tavalyi évben az önkormányzat baleseti kártérítést fizetett ki egy közterületen 
balesetet szenvedett hölgynek. Láng Anikó pénzügyi vezet� azonban kiderítette, hogy 
az önkormányzat egyik biztosítása alkalmas ennek megtérítésére, így ezt az összeget a 
biztosító ki is fizette 

- A véd�n�i szolgálat számára szükséges szoftver beszerzésre került sor 
- Pet�cz László volt buszvezet� munkaügyi pert indított az önkormányzat ellen az 

elbocsátása, illetve a túlórák elszámolása miatt. Dr. Kiss Görgy javaslatára 
kezdeményezni fogja az önkormányzat a peren kívüli megegyezést.  

- A Balogh féle kártalanítási ügyben a Kúria helyben hagyta az I. fokú döntés 
jogszer�ségét, tehát ezáltal a tavalyi kifizetést  

- A városközpont pályázat kapcsán a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél megsz�ntette a 
szabálytalansági gyanúval kapcsolatos eljárást, a kifizetések lehívása újra lehet�vé 
vált. A kiviteli tervek alapján kiírásra vár a kivitelez� kiválasztására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás. A mozi köz útburkolása kapcsán az ún. zöldhatóság egy el�zetes 
környezetvédelmi hatástanulmány elkészítését kérte, emiatt ki kellett venni a 
pályázatból, mert az egész feladatot megakasztotta volna. 

 
1. npr: A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 10/2012. (VIII.3.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésér�l 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
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Dr. Szabó Attila: A rendelet hatályon kívül helyezésére azért tesz javaslatot, mert a rendelet 
megalkotására felhatalmazó rendelkezéseket az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek 
min�sítette, így azokat hatályon kívül helyezte. Ebb�l kifolyólag a képvisel�-testületnek is 
hatályon kívül kell helyeznie a rendeletét.  
 
Félegyházi András: Mivel a rendelet javaslathoz kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki a rendelet hatályon kívüli helyezésér�l szóló rendeletet elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 
10/2012. (VIII.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésér�l szóló rendeletét 
elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
1/2013. (I.16.) önkormányzati rendelete  

a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 10/2012. (VIII.3.) önkormányzati 
rendeletének hatályon kívül helyezésér�l 

(Rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
 

2. npr: Javaslat a Bagi Péter-Schneider Ferenc és társa, valamint Visegrád Város 
Önkormányzata közötti jogvita megoldására  
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila 
Meghívottak:  Bagi Péter 
  Schneider Ferenc 
 

- Hintenberger András képvisel� megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 6 
f�vel (7f�b�l) van jelen, határozatképes. 

 
Félegyázi András: Köszöntötte Begi Pétert, Schneider Ferenc jelezte, hogy nem tud részt 
venni az ülésen. Felkérte Dr. Szabó Attilát, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az írásos el�terjesztést a testület tagjai megkapták. Gyakorlatilag az 
Önkormányzat és Schneider Ferenc között egy telekhatár vita van, melynek lezárására 
Schneider úr javaslatot tett az önkormányzat részére. Ennek az volt a lényege, hogy 
amennyiben az önkormányzat elfogadja a Szentendrei Földhivatal által a felmérési és 
térképezési hiba kijavítása kapcsán lefolytatott eljárás során 2011. május 31-én kelt 153/2011. 
számú határozat mellékletében szerepl� a 256 hrsz-ú ingatlan és az önkormányzat 
tulajdonában lév� 254/2 hrsz-ú ingatlanok határvonal kiigazításáról rendelkez� változási 
vázrajzban foglaltakat, akkor a közötte és az önkormányzat közötti telekhatár-rendezési ügyet 
lezártnak tekinti. A másik vita tárgya pedig, hogy Bagi Péter és felesége nem tudja 
megközelíteni a 262 hrsz-ú ingatlanát, melyre korábban építési engedélyt kaptak, mert ott egy 
gyalogút tábla van kihelyezve. Tehát a másik határozati javaslat arra vonatkozik, hogy ez a 
tábla kerüljön megsz�ntetésre, melynek jogi akadálya már nincs, illet�leg az önkormányzat 
tulajdonában lév� 254/1 hrsz-ú közterületre egy mindkét irányból behajtani tilos közúti 
jelz�tábla, kivéve engedéllyel kerülne kihelyezésre. Engedély az útszakasz mellett él� 
mindenkori tulajdonosok és a városgazdálkodási csoport munkatársai kapnának, a 3,5 t-nál 
nagyobb gépjárm�vel csak külön engedéllyel mehetnének föl. Erre vonatkozóan még 
augusztus végén ment ki Bagi Péternek egy levél ezzel az ajánlattal, amit � el is fogadott. 
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Mindkét határozati javaslat tartalmát, amennyiben elfogadásra kerül egy ügyvéd által készített 
megállapodásban rögzíteni szükséges.  
 
Bálint Zsolt: A Schneider Ferenc ajánlata gyakorlatilag azt jelenti, hogy ahol van most a 
kerítése, az ott is maradna és akkor lezártnak tekinti az ügyet? 
 
Dr. Szabó Attila: Igen. 
 
Bagi Péter: Ha a mostani állapot marad, akkor részér�l annak nincs akadálya, hiszen idestova 
3 éve nem tudja megközelíteni az ingatlanát, tehát érthet�, hogy minél hamarabb szeretné 
lezárni az ügyet.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint, ami az út használatát illeti, abban hozhat most döntést a 
testület, de a Schneider úr által javasoltakat ki kellene méretni földmér�vel, hiszen a rajz 
alapján nehéz meghatározni. 
 
Félegyházi András: Mi történik akkor, ha Bagiék határozatát elfogadja a testület, Schneider 
úrat érint� határozatról pedig nem dönt? 
 
Dr. Szabó Attila: Tulajdonképpen azért van két külön határozati javaslat, mert két külön 
ügyr�l van szó, annak ellenére, hogy bizonyos mértékig összefügg a kett�. Az önkormányzat 
bármikor dönthet úgy, hogy a gyalogút jelz� táblát leveszi és engedéllyel történ� behajtást 
lehet�vé teszi. Amennyiben Schneider úr nem fogadja el a telekhatár rendezési eljárását, 
akkor az az eljárás tovább folytatódik, mert ez tulajdonképpen két külön ügy.  
 
Bálint Zsolt: Javasolja, hogy a Bagi Péterékre vonatkozó határozatot most fogadja el a 
testület, a Schneider úrét, meg majd kés�bb, ha � is el tud jönni és vele meg tudják beszélni. 
 
Mikesy Tamás:  Módosító javaslatot fogalmazott meg, mely szerint a határozati javaslat 1. 
pont b) szakaszának második mondatában az „érintett út szakasz mellett lév�” szövegrész 
helyébe az „érintett közterület szakasz mellett lév�” szövegrészt javasolta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja Mikesy Tamás által 
megfogalmazott módosító indítványt, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
6/2013. (01.15.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja Mikesy Tamás által el�terjesztett 
módosító javaslatot, mely szerint a Bagi Péter és társa, valamint Visegrád Város 
Önkormányzata közötti jogvita megoldására vonatkozó határozati javaslat 1. pont b) 
szakaszának második mondatában az „érintett út szakasz mellett lév�” szövegrész helyébe az 
„érintett közterület szakasz mellett lév�” szövegrész lép. 
 

Határid�: azonnal 
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Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
 
Félegyházi András: Több módosítás nem lévén, kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja az 
el�terjesztésben lév� Bagi Péterékre vonatkozó határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
7/2013. (01.15.) 

HATÁROZATA 
 
1)Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 262 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosaival (Bagi Péterrel és Baginé Békefi Henriettel) szemben több éve húzódó jogvitát 
az alábbiak szerint rendezi:  
a) az önkormányzat biztosítja a tulajdonosoknak a 262 hrsz-ú ingatlan joger�s építési 
engedély birtokában kizárólag személygépjárm�vel történ� megközelítését, ezért a jelenleg 
kihelyezett gyalogút közúti jelz�táblát megszünteti. 
b) az önkormányzat a 254/1 hrsz-ú közterület végére egy mindkét irányból behajtani tilos 
tábla kivéve engedéllyel forgalomszabályozó közúti jelz�táblát helyez ki, valamint az ott lév� 
forgalomszabályozó sorompót ismételten használatba állítja. A behajtási engedélyt csak az 
érintett közterület szakasz mellett lév� mindenkori ingatlantulajdonosoknak illetve a 
Városgazdálkodási Csoport munkatársainak biztosítja. A kialakítandó forgalmi szabályozás 
szerint a 3,5 t-nál nagyobb gépjárm�vek behajtása csak külön engedéllyel történhet. 
2) A képvisel�-testület felkéri Dr. Kiss György ügyvéd urat, hogy a 262 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosai (Bagi Péter és Baginé Békefi Henriett) és az önkormányzat között fennálló vita 
lezárására létrejöv� megegyezéses megállapodást az 1. pontban szerepl� tartalom szerint 
szövegezze meg. 
3)  A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a 262 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosaival (Bagi Péterrel és Baginé Békefi Henriettel) az 1. pont szerinti megegyezéses 
megállapodás aláírására.    
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Kiss György ügyvéd, Félegyházi András polgármester 

 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy Schneider Ferencékkel kapcsolatos második határozati 
javaslatot most ne fogadja el a képvisel�-testület. 
 
Félegyházi András: Egyetértett a javaslattal, kérdezte a képvisel�ket, aki egyetért a 
javaslattal, akkor kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) úgy döntött, hogy az el�terjesztésben szerepl� második határozati javaslatról nem tart 
szavazást. 
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3. npr: City Bus Kft „Visegrád” név használatára vonatkozó kérelme 
El�terjeszt�: Dr. szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Farkasné L�di Emma 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Farkasné L�di Emma kéréssel fordult a képvisel�-testülethez, hogy 
engedélyezze számára a vállalkozása nevében a Visegrád név használatát.  
 
Bálint Zsolt: Címer használatot is kér? 
 
Farkasné L�di Emma: Nem, csak a névhasználatot. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a névhasználat engedélyezésével egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
8/2013. (01.15.) 

HATÁROZATA 
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Farkasné L�di 
Emma egyéni vállalkozó részére hozzájárul a „Visegrád” név használatához az alakuló City-
Bus Kft. cégnevében. 
2) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy írásban értesítse 
Farkasné L�di Emmát a testületi döntésr�l. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Az állami fenntartásba kerül� köznevelési feladatok ellátását szolgáló 
önkormányzati tulajdonú ingó és ingatlan vagyon átadására a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötend� vagyonkezelési szerz�dés jóváhagyása  
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Mint ismeretes idén január 1-t�l állami fenntartásba került az Áprily Lajos 
Általános Iskola és a Nemzeti Köznevelésr�l szóló törvény értelmében az önkormányzatnak a 
Klebersberg Intézményfenntartó Központtal szerz�dést kell kötni a vagyonkezelésre 
vonatkozóan.  A szerz�dés tervezet elküldésre került a tankerület vezet�jének is azzal a 
tartalommal, hogy a sportcsarnok vonatkozásában minden költség a KIK-et terheli viszont a 
továbbhasznosítás joga is az övék, de el�zetes igénybejelentés esetén, sport és kulturális 
rendezvény céljára az önkormányzat használhatja az ingatlant. Az iskolabusz vonatkozásában 
is teljes egészében a KIK lesz a költségvisel�. Az ingó vagyon listáját meg lehet tekinteni, 
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mert az terjedelmére való tekintettel nem került kiküldésre, de ezek tárgyi eszközöket 
jelentenek.  
 
Félegyházi András: Tehát a sportcsarnok tekintetében továbbra is ingyenes lesz a használat 
az önkormányzat részére városi sport és kulturális rendezvény céljára, a többi vonatkozásban 
pedig a KIK dönt a használatról és a bérleti díjról. 
 
Mikesy Tamás: Az a kérdés, hogy mit jelent a városi sport és kulturális rendezvény, ebbe 
például a civil szervezetek is beleszámítanak vagy nem. 
 
Félegyházi András: Feltehet�leg igen. Felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal 
kapcsolatban módosító indítvány nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
9/2013. (01.15.) 

HATÁROZATA 
 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti 
köznevelésr�l szóló 2011. évi CXC törvény 76. § (5) bekezdése, valamint a köznevelési 
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételér�l 
szóló 2012. évi CLXXXVIII törvény 8. § (1) bekezdése alapján az állami fenntartásba kerül� 
köznevelési feladatok ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú ingó és ingatlan vagyon 
átadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal – a határozat mellékletét képez� 
tartalommal - vagyonkezelési szerz�dést köt. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban 
szerepl� megállapodás aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: DMRV Zrt által saját részvényeib�l eladásra kínált 1 db tulajdonosi részvény 
megvásárlása  
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A DMRV Zrt. azzal a megkereséssel fordult az önkormányzathoz, hogy 
saját részvényeib�l eladásra kínáljon egyet. Ennek az az oka, hogy a 2012. július 15-én 
hatályba lépett Viziközm�-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény rendelkezése 
értelmében a Regionális Vízm� Társaságok, így a DMRV Zrt is, 2012. július 15. napját 
követ�en a már üzemeltetett települési viziközm�veket, akkor üzemeltethetik tovább, ha az 
ellátásért felel�s önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkezik a Társaságban. 
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Hintenberger András: Ugyanebben a törvényben szerepel az is, hogy 2013. január 1-t�l a 
településen lév� összes viziközm� az önkormányzatok tulajdonába kerül, lehet arról tudni 
valamit, hogy vagyonátadás megtörtént-e? 
 
Dr. Szabó Attila: A csatornahálózat egyébként is az önkormányzatok tulajdonában vannak, 
az ivóvíz hálózatnak utána kell nézni.  
 
Félegyházi András: Mivel az el�terjesztéssel kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás 
nem volt, felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító indítvány nem 
volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
10/2013. (01.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Duna Menti 
Regionális Vízm� Zrt (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) tulajdonában lév� saját részvényeib�l 1 
db 11.000. Ft névérték�, névre szóló, dematerizált törzsrészvényt 11.000. Ft vételárért 
megvásárolja. 
2) A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képez� tartalommal a 
részvény átruházásáról rendelkez� adásvételi szerz�dést jóváhagyja. 
3) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a DMRV Zrt-vel 
a határozat mellékletét képez� tartalommal kötend� részvény átruházási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím�, KEOP-
2.1.2/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú pályázati projekt keretében tervezési és 
kivitelezési feladatok ellátására vállalkozó beszerzése 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az árvízvédelmi beruházás kivitelezésére és kiviteli tervek elkészítésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás jogi és m�szaki ellen�rzése lezárult, az ajánlati felhívás 
megjelenhet, így a testületnek most arról szükséges határozni, hogy a közbeszerzést kiírja.  
 
Bálint Zsolt: A közbeszerzést lebonyolítók benyújthatnak számlát az önkormányzatnak, abban 
az esetben, ha nem lesz jelentkez� a kivitelezésre? 
 
Félegyházi András: Nem. A közbeszerzés költségei is a 100%-os támogatottságú pályázatból 
kerülnek elszámolásra. A Provital Zrt-vel kötött szerz�désben nem tudja, hogy mi van 
pontosan, de az a szerz�dés akkor teljesül, ha lesz kivitelez�. 
 
Mikesy Tamás: A közbeszerzési eljárás m�szaki tartalmát csökkentették, annak érdekében, 
hogy sikeres legyen a közbeszerzés? 
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Félegyházi András: A m�szaki tartalmat nem lehet csökkenteni, mert az elnyert támogatás 
egy adott m�szaki tartalomhoz kapcsolódik, de úgy került átdolgozásra, hogy a 
referenciatartalmat csökkentették, illetve apróbb változtatásokat eszközöltek például a 
burkolatra vonatkozóan, illetve az elemek tárolására alkalmas épület kivitelezésére akár külön 
is tud pályázni egy kisebb cég. 
 
Bálint Zsolt: Mikor kezd�dhet el a munka? 
 
Félegyházi András: Várhatóan április elején, az els�dleges feladat a kiviteli tervek elkészítése 
lesz, mert az a kivitelez� feladata, és utána kezd�dhet meg a tényleges kivitelezés, a 
beruházásnak 2015 év végéig kell befejez�dnie.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
11/2013. (01.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete támogatja a „Duna menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon” c. pályázat megvalósításához a Kivitelezési 
feladatokat ellátó szervezet beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását. 
A Képvisel�-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, mely alapján 
gondoskodjon a közbeszerzési pályázatok kiírásáról. 
 

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

 
7. npr: Egyebek 
 
Bártfai István: Korábban megkeresték az önkormányzatot egy nemzeti lovas rendezvénnyel 
kapcsolatban, visszajelzett már a hivatal? 
 
Félegyházi András: Igen, ez egy elméleti megkeresés volt, választ küldött, hogy elméletileg 
van rá lehet�ség, ez egy szeptemberi id�pont lenne. Ki fognak jönni személyesen megnézni a 
helyszínt.  
 
Bártfai István: Javaslatokat kér a képvisel�kt�l olyan helyi vállalkozókra, akiknek a 
biokazán kivitelezésére vonatkozó ajánlatkérést ki lehetne küldeni.  
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
   

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
    polgármester                  aljegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    3/2013. 
Határozatok száma: 12/2013. (01.31.) 

 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. január 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 
 
1. Visegrádi Városfejleszt� Korlátolt Felel�sség� Társaság és a Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel�sség� Társaság alapító okiratainak a 
módosítása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. január 31-én, 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Félegyházi András polgármester 
Bártfai István 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Hintenberger András 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 4 
f�vel, (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás 
alpolgármester, Hintenberger András, Bálint Zsolt képvisel�k nem tudnak a mai ülésen jelen 
lenni. Ismertette az ülés napirendjét, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás alpolgármester, Hintenberger 
András, Bálint Zsolt képvisel�k nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta.  
 
1. npr: Visegrádi Városfejleszt� Korlátolt Felel�sség� Társaság és a Pro Visegrád 
Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel�sség� Társaság alapító 
okiratainak a módosítása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz� urat, hogy ismertesse az 
el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A két Kft. alapító okiratának módosítására azért van szükség, mert az új 
cégtörvény el�írásainak való megfelelés érdekében idén február 1-ig módosítani szükséges 
azokat. A Visegrádi Városfejleszt� Kft-nél módosult az egyik felügyel� bizottsági tag 
személye, illetve már nincs szükség könyvvizsgálóra, a Pro Visegrádnál pedig még régi 
jogszabályokat tartalmazott az alapító okirat, tehát ezek átvezetése is szükségessé vált. Az 
írásos el�terjesztés tartalmazza a határozati javaslatot.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely, Hintenberger András, Bálint Zsolt) nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
12/2013. (01.31.) 
HATÁROZATA 

1.) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Magyarországon 
bejegyzett cégekre vonatkozó jogszabályok 2013. február 1-én hatályba lép� változásai 
alapján elfogadja 

a VISEGRÁDI VÁROSFEJLESZT� KORLÁTOLT FELEL�SSÉG� TÁRSASÁG 
Cg. 13-09-139872, székhely: 2025 Visegrád F� utca 81.    
Ügyvezet�. Tegzes Dániel) és  

a PRO VISEGRÁD KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT 
KORLÁTOLT FELEL�SSÉG� TÁRSASÁG  

(Cg. 13-09-126346, székhely: 2025 Visegrád F� utca 81.    
Ügyvezet�: Cseke László) 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK (önkormányzat, ügyvezet�, felügyel� bizottsági tagok, a 
könyvvizsgáló, valamint a gazdasági társaságok székhelyek egyes adatainak feltüntetésével 
kapcsolatos) módosítását, az Alapító Okirattal egységes szerkezetbe foglalva.  
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2.) A Képvisel�-testület mindkét Korlátolt Felel�sség� Társaság részére a székhelyük céljára 
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lév� Polgármesteri Hivatal 2025 Visegrád, F� 
utca 81. számú épületében (650 hrsz.) biztosít elhelyezési lehet�séget.  
Visegrádi Városfejleszt� Korlátolt Felel�sség� Társaság és a Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel�sség� Társaság az ingatlan felett 
tulajdonosi illetve egyéb vagyoni jogokat nem gyakorolhat.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az alapító okiratok 
aláírására.  
 
Határid�: Cégbírósági nyilvántartás megkeresésére 
                  azonnal, 2013. január 31. 
Felel�s:    Félegyházi András polgármester 
                 Tegzes Dániel és Cseke László ügyvezet�k  
 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
      polgármester                aljegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    4/2013. 
Határozatok száma: 13-16/2013. (02.06.) 

 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. február 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 
1. Visegrád Város Önkormányzata és a Visegrádi Ásványvíz Kft között a hévízkútból 
nyerhet�  víz használatának és  hasznosításának jogával kapcsolatban 2002. december 
20-án kötött szerz�dés felmondása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. február 6-án 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Hintenberger András 

 
 
Meghívott:  
 
    E�ry Dénes Visegrádi Ásványvíz Kft.  
    Bene Balázs Gazdasági és Pénzügyi Ellen�rz� Bizottság tagja 
    Láng Anikó Gazdasági Vezet� Visegrád Város Polg. Hiv. 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 
f�vel, (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás 
alpolgármester, Hintenberger András, képvisel� jelezték, hogy nem tudnak a mai ülésen jelen 
lenni. Bártfai István képvisel� úr pedig ugyan jelen van, de nem adta le vagyonnyilatkozatát, 
ezért nem szavazhat. Ismertette az ülés napirendjét, mivel azzal kapcsolatban módosító 
javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás alpolgármester, Hintenberger 
András, képvisel� nem voltak jelen, Bártfai István nem szavazott) az ülés napirendjét 
elfogadta.  
 
1. npr: Visegrád Város Önkormányzata és a Visegrádi Ásványvíz Kft között a 
hévízkútból nyerhet�  víz használatának és  hasznosításának jogával kapcsolatban 2002. 
december 20-án kötött szerz�dés felmondása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Visegrád Város Önkormányzata 2002-ben a visegrádi K7-es hévízkútból 
nyerhet� víz élelmiszeripari hasznosítására Visegrádi Ásványvíz Kft-vel kötött egy 
szerz�dést. Az utóbbi két évben a Kft-nek a vízdíjjal kapcsolatosan fizetési nehézségei 
adódtak. Tavaly decemberben tartozás-elismerési és részletfizetési megállapodást kötött az 
önkormányzat, melyet egy alkalommal januárban módosítottak is. Ennek megfelel�en az els� 
részletfizetés január 18-án volt esedékes, melyre vonatkozóan a Kft. kérésére egy további két 
hetes fizetési türelmi id� is volt, ami február 1-én telt le. Azóta a cég ezzel kapcsolatosan nem 
fizette be a tartozását. A részletfizetési szerz�désben az szerepelt, hogy amennyiben a türelmi 
id�n túl nem történik meg a fizetés teljesítése, akkor egyrészt a részletfizetési szerz�dést is 
felmondja az önkormányzat, másrészt pedig az eredeti szerz�dés is felmondásra kerül, mivel a 
vízdíj meg nem fizetése súlyos szerz�désszegésnek min�sül. Tekintettel arra, hogy ez testületi 
döntést igényel, ezért hívta ma össze az ülést. Az el�terjesztést a képvisel�k megkapták. 
 
Mikesy Tamás: Az el�terjesztés végén az szerepel, hogy jelenleg 23.252.833,- Ft a Kft. 
tartozása, ebben már szerepel a 2012. IV. negyedéves tartozás is? 
 
Félegyházi András: Igen. 
 
E�ry Dénes: Megköszönte, hogy a Kft. kapott részletfizetési lehet�séget, ezzel szeretne is 
élni. Az elmúlt napokban az történt, hogy nem tudta felhívni se polgármester urat, se jegyz� 
urat, se a pénzügyet, de januárban a szokásosnak megfelel�en elkészítették a kompenzációs 
jegyzéket, amit beküldtek az önkormányzathoz, illetve ennek a különbözetét pontosan 
kiszámítva 165.158,- Ft-ot utalt át a tulajdonos cég visegrádi vízdíj megjegyzéssel a vízdíj 
számlaszámra az önkormányzat felé. A 1,5 milliós részletet fedezi a két összeg. Sajnálatos 
módon a nagy szerz�désbe az van, hogy az önkormányzat minden negyedévet követ� 30 
napon belül jogosult kiállítani az Ásványvíz Palackozó felé a számlát, a palackozó pedig a 
kézhezvételt�l számított 30 napon belül köteles kifizetni. Január közepén nem érezte magát 
abban a helyzetben, hogy visszaküldje a számlát, mert azon nem 30 napos határid� szerepelt, 
de a pénzügyi vezet�vel tisztázta, hogy mivel nagyon régi a szerz�dés, a kollégan�k nem 
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tudták, de érdekes módon októberben a III. negyedévi számlán helyesen szerepelt a 30 napos 
határid�. Azzal a szándékkal küldte le, sajnos el�re nem egyeztetve, hogy a legrégebbib�l 
fogják levonni, és így tudják teljesíteni az els� részletet, hiszen a IV. negyedévi számla még le 
sem járt és még nem kell kifizetniük. Korábban ez mindig úgy történt, hogy ha csúszott a 
határid�vel, vagy éppen a PetPack számlájáról utalt, akkor 2 napon belül jött egy telefon a 
hivatalból vagy � telefonált, hogy egyeztessenek, de ez most egyik részr�l sem történt meg. A 
nagy szerz�désben az szerepel, hogy a felek a szerz�dés felmondása esetén egymást értesítik 
a szándékról, másrészt pedig mindent megtesznek azért, hogy vitás ügyeiket el�zetesen, 
írásban egyeztetve rendezzék. Tehát ilyen példa nem igen volt az elmúlt 15 évben, hogy ha 
valami hiba történt a rendszerbe, akkor azt egy telefonnal nem egyeztették volna le, most 
viszont ez történt. Ez az összeg múlt hét pénteken megfizetésre került, sajnálja, hogy nem 
történt meg részér�l a megfelel� kommunikáció, csak a mai napon érdekl�dött utána a 
pénzügyön, illetve jegyz� úrnál, aki javasolta, hogy polgármester úrral egyeztesse le, hogy 
melyik számlával került kompenzálásra ez az összeg, aki azt kérte, hogy ma 17 órára jöjjön be 
és személyesen egyeztessék le ezt a dolgot, tehát � nem erre készült, hanem egy egyeztetésre.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy ez nem az elmúlt 4 napnak a fizetési mal�rje. Az a 
fizetési kötelezettség, aminek február 1-én volt az utolsó napja, az január 18-án volt esedékes. 
Tehát úgy gondolja, hogy a tisztázásra a két id�pont közti két hét lett volna való. Kétségtelen, 
hogy a nagy szerz�désben, a 2002-ben az van, hogy a szerz�dés felmondása el�tt felek 
kötelesek írásban egyeztetni és lehet�séget kötelesek nyújtani a másik félnek a 
szerz�désszegés következményének orvoslására. Volt egy részletfizetési szerz�dés, amit még 
Abonyi Gézával kötött a Visegrádi Ásványvíz Kft., tehát egyszer már az is volt egy forduló, a 
másik a mostani megállapodás. Ebben az utóbbiban az van, hogy: „a megállapodásban foglalt 
fizetési kötelezettség bármelyik id�pontjának 14 napot meghaladó elmaradása esetén a 
Visegrádi Ásványvíz Kft. szerz�désszegése miatt a részletfizetésre vonatkozó kedvezmény 
érvényét veszti, azaz jelen megállapodás azonnali hatállyal felbontásra kerül és utána a 
maradék tartozás egy összegben esedékessé válik”. Egy másik pontja pedig az, hogy az 
önkormányzat jogosult a 2002. december 20-án, határozott id�re érvényes szerz�dés szerint 
annak írásban történ� felmondására. Tehát úgy gondolja, hogy az az érvelés nem áll meg, 
egyszer kell, hogy legyen egy olyan pont, amikor már nincs újabb egyeztetés, levélváltás, 
levelezés. 
 
E�ry Dénes: Elmondta, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy ez múlt hét pénteken 
rendez�djön, azt leszámítva, hogy az elmúlt 2 hétben nem tudott bejönni ezt el�zetesen 
leegyeztetni. Van-e arra lehet�ség, hogy 1-2 napon belül a tulajdonos cég képvisel�i 
eljöjjenek és tudjanak egyeztetni? Az elmúlt id�szakban mindig igyekeztek lehet�ségeikhez 
mérten támogatni a városi rendezvényeket, most az elmúlt másfél évben �k kértek segítséget. 
Volt, amikor a cég be tudott fizetni el�re, egy összegben 1 évnyi vízdíjat, azért, hogy a 
sportpályán felépüljön az öltöz�, de sajnos most nem ezek az id�k járnak. Kéri a testületet, 
hogy biztosítson lehet�séget testületi ülés keretében arra, hogy a tulajdonos cég képvisel�i 
elmondhassák a cégcsoport jelenlegi helyzetét és addig ne hozzanak döntést.  
 
Bálint Zsolt: A megállapodás 1. pontja azt mondja ki, hogy a 2002-ben kötött szerz�dés 
alapján, a Kft. köteles az önkormányzat tulajdonában lev� K7-es kút üzemeltetése során, 
rendelkezve a hévízkútból nyerhet� víz hasznosítási jogával, a kitermelt vízmennyiség után, 
negyedévenként a rákövet� hónap 30. napjáig vízdíjat fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha eltelt a 
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negyedév a következ� hónap 30. napjáig, tehát 2012. IV. negyedév december 30-án jár le, a 
rákövetkez� hónap pedig 2013. január 31-én. Tehát a pénzügy jól gondolhatta, hogy ebbe 
vette bele, hiszen már lejárt az a kibocsátott számla.  
 
E�ry Dénes: Sajnos rosszul került be a szerz�désbe ez a pont. 
 
Bálint Zsolt: De a szerz�désen szerepel az aláírásod, tehát err�l tudnod kellett. Ráadásul a 
szerz�désben az is benne van, hogy a 1,5 millió forint részletet átutalással törleszti a Kft., 
ebben nincs benne semmiféle kompenzációval történ� elszámolás. Vagy, ha ezt így 
gondolták, akkor bele kellett volna venni ezt is a szerz�désbe. Ha ez a szerz�dés megsz�nik, a 
Kft-nek akkor is lesz vize, csak az önkormányzat fogja leszámlázni és havonta ki kell fizetnie 
a Kft-nek, csak azzal a régi rossz testületi döntéssel, 99 évre átadott jog nem lesz a Kft-é. 
Most viszont van egy olyan lehet�sége az önkormányzatnak, hogy ezt visszavegye a város 
érdekébe. A tulajdonos pedig egyetlen egyszer sem ült le a testülettel tárgyalni.  
 
Mikesy Tamás: Az önkormányzatnak az az érdeke, hogy az Ásványvíz Kft. minél jobban 
m�ködjön, minél több vizet fogyasszon, minél több ipar�zési adót fizessen és minél több 
munkahelyet biztosítson. Viszont meggy�z�dése, hogy Visegrádnak az is az érdeke, hogy a 
K7-es kút tulajdonjogát annak minden jogával együtt birtokolja, de ezt sajnos az 
önkormányzat 2002-ben egy rossz döntéssel két cégnek kiadta. � abban maximálisan partner, 
hogy üljenek le a tulajdonossal és írjanak egy új szerz�dést, mert az önkormányzatnak most 
joga van a régit felmondani. Ha az önkormányzat fölmondja a szerz�dést, akkor az Ásványvíz 
Kft. azon nyomban 53 millió forinttal tartozik az önkormányzatnak és abban a pillanatban a 
felszámolást is kérheti a cég ellen, de ez nem szolgálja senkinek az érdekét. Úgy gondolja, 
hogy le lehet ülni a tulajdonossal, bármiféle hosszú távú együttm�ködést lehet érinteni, szinte 
bármiben meg lehet állapodni, de a Kft-nek a 99 évr�l le kell mondania. Ez az alap, innent�l 
lehet érdemben tárgyalni.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy � is ezen a véleményen van, azzal a kiegészítéssel, hogy 
az a jöv�kép nem igaz, hogy ha az önkormányzat felmondja a szerz�dést, akkor megsz�nik a 
cég és nincs tovább. Ezt a tárgyalások során is többször hangsúlyozta, itt amit elveszthet a 
Visegrádi Ásványvíz Kft. az a kizárólagosság, meg a 99 év, tehát itt err�l van szó, víz az 
tovább is lesz.  
 
E�ry Dénes: � viszont úgy gondolja, hogy teljesen más képet mutat a vég a pénzintézetek 
szemében, ha rendelkezik ezzel a szerz�déssel, vagy ha nem.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy ha a bank ismeri a részletfizetési megállapodást, 
akkor tisztában van azzal, hogy a szerz�dés megsz�nésének lehet�sége fennáll. 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy a cég értéke semmivel sem lesz kevesebb, � személy 
szerint garantálja, hogy ha az önkormányzat visszakapja a kizárólagosságot, és a vízjogot, 
akkor, amíg itt ül, minden esetben garantálja, hogy az Ásványvíz Kft. hozzá fog jutni a 
vízhez. Az új szerz�désben pedig garanciát fog kapni a m�ködésre.  
 
E�ry Dénes: Nem érti, hogy most mi változott, mikor az elmúlt években ezzel nem volt 
semmi probléma, ez volt a gyakorlat, és ez teljesítésnek min�sült. Mert, amit az Ásványvíz 
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kifizetett az önkormányzat helyett, arról kiállították a számlát és az önkormányzat 
kompenzálta, befogadta, jóváírta. Ezért kéri azt, hogy 1-2 napon belül térjenek vissza erre és a 
tulajdonosok mondják el az álláspontjukat.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy attól is tart, hogy ha az Ásványvíz Kft. esetleg tönkre megy, 
akkor a felszámolási biztos átadja a kút használati jogát valakinek és az nem az 
önkormányzatra száll vissza, mert az egy vagyoni érték� jog, és akkor soha nem tudja 
visszavenni az önkormányzat.  
 
Mikesy Tamás: Az változott a dologban, azt a szerz�dést, amit Hadházy Sándor 
polgármester kötött, azt � jónak tartotta. Abonyi Géza pedig nem volt határozott polgármester. 
Itt most egy olyan testület van, aki Visegrád Város érdekében letette az esküt és ezt komolyan 
is gondolja. Tehát most a város érdekét képviselve jár el a testület.  
 
E�ry Dénes: Elmondta, hogy ezért nem tudtak hamarabb, a megadott határid�re utalni, mert 
jelenleg az új bank, akivel a cég kapcsolatban áll még nem kezdte meg a folyósítást.  
 
Félegyházi András: A két hetes türelmi id� arra lett volna alkalmas, hogy ezt jelezni kellett 
volna. Az utólagos kérést is még elfogadta a testület, hogy legyen egy két hetes türelmi id�, 
ami világos volt az önkormányzat számára, hogy a pénz február 1-én fog megérkezni. De ezt 
a kompenzációs történetet ehhez képest nem február 5-én vagy 6-án kellett volna elmondani, 
hanem vagy a megállapodás aláírásakor vagy január 18-án, vagy február 1-én. Ez az esemény 
utáni helyzet megmagyarázásának t�nik. Az igaz, hogy az önkormányzatnak az volna a 
legjobb, ha jogokat visszakapná, de ha nem lett volna fontos a Kft. érdeke, akkor már 
decemberben sem ment volna bele a részletfizetési megállapodásba, s�t utána még a Kft. 
kérésére a módosításba is belement januárban.  
 
E�ry Dénes: Valóban egy nagyon kemény alku eredményeként akkor kapott még egy 
lehet�séget a cég, de ezzel a fajta kifizetéssel, kompenzációval korábban soha nem volt 
probléma.  
 
Félegyházi András: De tavaly ilyenkor nem ugyanaz volt a pénzügyi vezet�, mint most. 
 
E�ry Dénes: De tavaly is kompenzáltak már többször, szeptemberben, júliusban is, 
negyedévente volt ilyen kompenzációs lista. Az le is lett vonva folyamatosan, ez csak az 
utolsó negyed év. Év közben olyan 150-200 ezer forintot jelent, de év végén ez nagyobb 
mérték�. A kompenzáció pénzügyi teljesítésnek min�sül és annak min�sült mindig is. 
 
Bálint Zsolt: De az nem volt benne ebben a szerz�désben, pedig a Kft. biztosan tudta, hogy 
ez lesz, miért nem foglalta bele a szerz�désbe? 
 
E�ry Dénes: Nem így számolt a Kft. és nem gondolta, hogy ez ennyire elhúzódik.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy � tudja akceptálni E�ry Dénes kérését, miszerint legyen 1-2 
napon belül egy olyan ülés, ahol a tulajdonos is eljön, addig viszont ezt a határozati javaslatot 
fogadja el a testület, és ha akkor születik megegyezés, akkor ezt a határozatot vissza tudja 
vonni a testület.  
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E�ry Dénes: Ha már ma megkapta ezt a lehet�séget, akkor ezt 2 vagy 3 nap múlva is meg 
tudja tenni a testület.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy nem, mert van az a néz�pont, amib�l a tavaly 
novembert�l mostanáig tartó id�szak id�húzásnak t�nik és ebben a helyzetben ezt nem 
engedheti meg a település érdekében. De egyetért azzal is, hogy ezt a döntést 2-3 nap múlva 
vissza tudja vonni a testület. A kompenzációval kapcsolatban, pedig, ha ezt valóban 
kompenzációnak gondolta a Kft., akkor annak megfelel�en járt el a pénzügyi vezet�, azt, 
hogy ezt a részletfizetés els� részletének vegye figyelembe az önkormányzat, arról azt 
gondolja, hogy ha el�re kaptak volna jelzést, akkor most talán nem kellene itt ülni. Szerencsés 
lépés volt, hogy a mai ülés összehívása után másfél órával telefonált, így személyesen tudják 
ezt a dolgot most megbeszélni és jegyz�könyvbe tudják rögzíteni, hogy annak ellenére, hogy 
elfogadja a testület most ezt az el�terjesztést, vagy nem, akkor is tovább tudnak tárgyalni és a 
következ� fordulóban olyan helyzetet lát maga el�tt a testület, akkor vissza is tudja vonni. 
 
E�ry Dénes: Kéri, hogy arra a napra napolják ennek a napirendnek a döntését, amikor 
lehet�séget adnak a tulajdonosnak a testületi ülésen való megjelenésére.  
 
Bálint Zsolt: A pénzügy mindig ugyan úgy csinálja, hogy ha a IV. negyedéves számlát 
kiadják, és megvan a kompenzáció, akkor abból a pénzügy azt levonja. Tehát a pénzügyi 
vezet� teljesen jól csinálta, mert a IV. negyedévb�l vonta le a kompenzációt. Tehát 
véleménye szerint ez csak megmagyarázása a dolgoknak, mert valószín�leg nem volt 1,5 
millió forintja a Kft-nek, hogy befizesse az els� részletet.  
 
E�ry Dénes: Amikor a polgármester úrral egyeztettünk a részletfizetési megállapodás 
tartalmáról, akkor jelezte, hogy el�fordultak olyan részletek, amit pár nappal vagy 1 héttel 
kés�bb fizettek be, de volt olyan is, hogy pár nappal vagy egy héttel korábban.  
 
Bálint Zsolt: Itt is megvolt a 14 nap késésre a lehet�ség. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint ezt a döntést most azért nem lehet már elhalasztani, mert 
az komolytalan lenne, hiszen most az önkormányzat van nyeregbe, innent�l kezdve az 
önkormányzat diktál, sarkosan fogalmazva. Majd, ha a tulajdonos ide jön és belemegy abba, 
hogy lemond a 99 évr�l, akkor olyan szerz�dést köt vele az önkormányzat, hogy a Kft-nek is 
jó lesz és ezt a határozatot abban a pillanatban visszavonja a testület.  
 
Bártfai István: Abban az esetben, ha a testület most adna valamennyi határid�t, és közben a 
cég befizeti ezt, akkor az önkormányzat esélyei csökkennek? 
 
Dr. Szabó Attila: Ha a részletfizetési megállapodásban foglaltak teljesülnek, akkor nincs 
lehet�sége a szerz�dés felmondására.  
 
Bártfai István: Pénzügyileg elfogadható ez a kompenzációs fizetés? 
 
Bene Balázs: Egyrészt ki kell zárni, hogy nem lehet kompenzálni, de valószín�leg nincs 
kizárva a szerz�désbe, és ha meg a fizet� leírja, hogy mit akar kompenzálni, akkor arra 
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köteles beszámítani a cég, de ha nem írta le, akkor a cég saját maga dönt, hogy hova 
kompenzálja. Tehát, ha a fizetési átutalásnál meg volt jelölve, hogy ezt ezzel a számlával 
szemben akarja kompenzálni, akkor köteles az önkormányzat oda kompenzálni, de ha ezt nem 
tette meg az utalásnál, akkor az önkormányzat szabadon dönt arról, hogy hová kompenzálja. 
Szerz�désben egyébként kompenzálhatnak, ha nem zárták ki a kompenzálás lehet�ségét, 
tehát, ha nincs kizárva, akkor jogosan kompenzálhatott az Ásványvíz, viszont az utalásánál 
meg kell jelölnie, hogy mit akar kompenzálni.  
 
Félegyházi András: Megkérdezte Láng Anikó pénzügyi vezet�t, hogy amikor a 
kompenzálásra beérkezett a számla, meg volt-e jelölve a cél? 
 
Láng Anikó: Elmondta, � csak annyit látott, hogy az volt ráírva, hogy küldöm a 
kompenzációt és mögötte voltak a számlák.  
 
E�ry Dénes: A lista meg volt és össze volt vezetve a 1,5 millió forinttal, azt nem tudja, hogy 
nevesítve volt-e, hiszen eddig mindig a legrégebbib�l vonták le.  
 
Láng Anikó: Igen, de most volt egy részletfizetési megállapodás és azzal szemben nem lehet 
kompenzálni.  
 
Bene Balázs: Tehát az nem volt leírva, hogy a részletfizetési megállapodással szemben kell 
kompenzálni? 
 
Láng Anikó: Nem. 
 
Félegyházi András: Nem, nem volt benne, az egész kompenzáció kérdés a részletfizetési 
megállapodás tárgyalása közben el� sem került. 
 
Mikesy Tamás: Javasolja, hogy a mai el�terjesztésr�l most döntsön a testület, fogadja el a 
határozati javaslatot és 2-3 nap múlva adjon lehet�séget a cég tulajdonosainak, hogy 
eljöjjenek egy testületi ülésre, ahol lehet velük tárgyalni és akár ezt a mai döntést vissza is 
tudja vonni a testület.  
 
E�ry Dénes: Azt nem érti, hogy ha ma elfogadja a testület ezt a határozatot, akkor 2 vagy 3 
nap múlva mir�l tud tárgyalni? 
 
Mikesy Tamás: Arról, hogy ha ma felmondják a szerz�dést, a kút joga visszaszáll az 
önkormányzatra, akkor abban a pillanatban a Kft-nek az eredeti szerz�dés és a módosított 
szerz�dés értelmében 53 millió forint azonnali fizetési kötelezettsége keletkezik és akár a Kft. 
felszámolását is kezdeményezheti az önkormányzat. Nyilvánvalóan nem ez a cél, de van 
mir�l tárgyalni. 
 
E�ry Dénes: Nem tudja, hogy a Kft.-nek milyen jogi lehet�ségei vannak, ha az önkormányzat 
felmondja a szerz�dést, ezért kéri, hogy 1-2 nappal halasszák el a döntést.  
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Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy körbejárták ezt a kérdést, megbeszélték megfelel� 
mélységben, így a vitát lezárja. Van-e a határozati javaslattal kapcsolatosan módosító javaslat, 
kérdés? 
 
Mikesy Tamás: Van a határozati javaslatban egy kipontozott rész arra vonatkozóan, hogy 
melyik nappal mondja fel az önkormányzat a szerz�dést. Ha a mai nappal mondja fel és 
esetleg jöv� héten megegyezik a cég tulajdonosával, akkor visszavonható-e a döntés?  
 
Dr. Szabó Attila: A testületi döntés a közlésének napjával hatályosul, de rendelkezni kell a 
határozat végrehajtásában, hogy mikor kerüljön kiküldésre, mert nyilvánvalóan a hivatalnak 
végre kell hajtania a testületi határozatot.  
 
Mikesy Tamás: Ha úgy hozza meg a testület a döntést, hogy a mai nappal, de a végrehajtása 
csak jöv� hét szerda, akkor addig van id� arra, hogy az érvényben lév� határozatot addig 
vissza tudja vonni a testület. Mert ha mondjuk létrejönne a 2002-es szerz�désnek a 
módosítása, akkor a testület vissza tudja vonni ezt a határozatot.  
 
Félegyházi András: Jöv� hét csütörtökön amúgy is lesz testületi ülés, annak egy napirendi 
pontja keretében javasolja újra tárgyalni az ügyet a cég meghívásával. Ennek tükrében 
javasolta, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a felmondás napja 2013. február 6.-a legyen, 
Kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely, Hintenberger András, nem volt jelen, Bártfai 
István képvisel� nem szavazhatott) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
13/2013. (02.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Félegyházi András polgármester 
javaslatára úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a Visegrádi Ásványvíz Palackozó és 
Forgalmazó Korlátolt Felel�sség� Társaság (Cg.13-09-075029, 2025. Visegrád, 
Lepencevölgy 1206 hrsz)  között - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez� K-7-es 
kizárólagos üzemeltetésével, az ásványvíz célú felhasználás tekintetében a hévízkútból 
nyerhet� víz használatának és hasznosításának jogával kapcsolatos tárgyú, 2002. december 
20-án, 2003. január 1-t�l határozott id�re, azaz 99 évre létrejött vízhasznosítási szerz�dést, a 
Visegrád Ásványvíz Palackozó és Forgalmazó  Kft.  folyamatos,  súlyos szerz�désszeg� 
magatartása miatt, a szerz�dés 13. pontjában foglalt lehet�séggel élve,  figyelemmel a Felek 
között - a szerz�déses kapcsolataik tárgyában - 2012. február 29-én és december 21-én  aláírt  
Tartozáselismerés címet visel� megállapodásokban foglaltakra - egyoldalúan, írásban, 2013. 
év február hónap 6.  nappal mondja fel. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: A határozat közlésének napjának 2013. február 15-ét javasolja. Kérdezte 
a képvisel�ket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely, Hintenberger András, nem volt jelen, Bártfai 
István képvisel� nem szavazhatott) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
14/2013. (02.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Félegyházi András polgármester 
javaslatára úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a Visegrádi Ásványvíz Palackozó és 
Forgalmazó Kft. között - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez� K-7-es kút 
kizárólagos üzemeltetésével, az ásványvíz célú felhasználás tekintetében a hévízkútból 
nyerhet� víz használatának és hasznosításának jogával kapcsolatos tárgyú, 2002. december 
20-án, 2003. január 1-t�l határozott id�re, azaz 99 évre létrejött vízhasznosítási szerz�dés 
felmondását 2013. február 15. napjával közli. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A felmondásra vonatkozó beszámolásra vonatkozóan a 2013. február 21. 
napot javasolja. Kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely, Hintenberger András, nem volt jelen, Bártfai 
István képvisel� nem szavazhatott) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
15/2013. (02.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Félegyházi András polgármester 
javaslatára úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a Visegrádi Ásványvíz Palackozó és 
Forgalmazó Kft.  között - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez� K-7-es kút 
kizárólagos üzemeltetésével, az ásványvíz célú felhasználás tekintetében a hévízkútból 
nyerhet� víz használatának és hasznosításának jogával kapcsolatos tárgyú, 2002. december 
20-án, 2003. január 1-t�l határozott id�re, azaz 99 évre létrejött vízhasznosítási szerz�dés 
felmondásáról szóló beszámolás határidejét 2013. február 21. napjával határozza meg. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati 
javaslatot, az imént megállapított határid�kkel elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely, Hintenberger András, nem volt jelen, Bártfai 
István képvisel� nem szavazhatott) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
16/2013. (02.06.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a 
Visegrádi Ásványvíz Palackozó és Forgalmazó Korlátolt Felel�sség� Társaság (Cg.13-09-
075029, 2025. Visegrád, Lepencevölgy 1206 hrsz)  között - az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képez� K-7-es kizárólagos üzemeltetésével, az ásványvíz célú felhasználás 
tekintetében a hévízkútból nyerhet� víz használatának és hasznosításának jogával kapcsolatos 
tárgyú, 2002. december 20-án, 2003. január 1-t�l határozott id�re, azaz 99 évre létrejött 
vízhasznosítási szerz�dést, a Visegrád Ásványvíz Palackozó és Forgalmazó  Kft.  folyamatos,  
súlyos szerz�désszeg� magatartása miatt, a szerz�dés 13. pontjában foglalt lehet�séggel élve,  
figyelemmel a Felek között - a szerz�déses kapcsolataik tárgyában - 2012. február 29-én és 
december 21-én  aláírt Tartozáselismerés címet visel� megállapodásokban foglaltakra - 
egyoldalúan, írásban, a határozatba foglalt alábbi részletes indoklással - 2013. év február 
hónap 6.  napjával  f e l m o n d j a . 
2) A Képvisel�-testület felszólítja a Visegrádi Ásványvíz Palackozó és Forgalmazó Korlátolt 
Felel�sség� Társaságot, hogy 
2.1. legkés�bb a  felmondás napját követ� naptól számított 8 munkanapon belül a Felek között 
kialakult pénzintézeti kapcsolatok útján fizesse meg a 2012. december 21-én kelt 
Tartozáselismerés címet visel� megállapodásban elismert bruttó 18.692.332 Ft összeg�, 
valamint a 2012. IV negyedévi illetve a szerz�dés megsz�nésének napjáig terhel� 2013. évi 
vízdíjtartozását, 
2.2. ugyancsak a fenti pontban megjelölt határid�ig a szerz�dés 13. pontja értelmében 
30.000.000, azaz harminc millió forint kötbért köteles megfizetni az Önkormányzatnak. 
3.) A Képvisel�-testület az 1. és a 2. pontokban szerepl� döntését az alábbiakkal indokolja: 
1. Visegrád Város Önkormányzata és a Visegrádi Ásványvíz Palackozó és Forgalmazó Kft. 
között 2002. december 20-án, 2003. január 01-t�l, határozott id�re, azaz 99 évre szóló 
szerz�déses jogviszony jött létre. 
2. A szerz�dés értelmében a Kft. jogot  szerzett az Önkormányzat tulajdonában lév� Visegrád-
Lepence-völgyi K7-es termálkút üzemeltetésére, a 12-73 hévízkútból nyerhet� víz 
hasznosítására,  s ennek értelmében a vízbázisból  évi 150.000 m3 mennyiség� élelmiszeripari 
célú felhasználásra alkalmas mennyiség kitermelésére és kizárólagosan élelmiszeripari célra 
történ� felhasználásra.  
3. A szerz�dés 12. pontja alapján a Kft. a saját gazdasági céljai megvalósítása érdekében 
kitermelt vízmennyiség köbmétere után kötelezettséget vállalt - az Önkormányzat által 
kiállított számlák alapján - negyedévenként a követ� hónap 30-ai határid�re, 2003. január 1. 
napjától évente a KSH által közzétett inflációs rátához igazodóan megemelt vízdíjfizetési 
kötelezettség teljesítésére.  
4.  A Szerz�d� Felek a 2011. december 01-én Megállapodásban rögzítették, hogy a Kft. 
elismert tartozása összesen 12.734.375 forint:   
        -  Az Önkormányzat a Részletfizetési Megállapodásban lehet�séget adott a Kft-nek a 
tartozás részletekben, legkés�bb 2011. december 23-ai teljesítésre, de a Kft. a megállapodást 
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megszegte, 2011. december 23-tól 2012. február 03-ig a (számla) tartozása 8.734.375 forint 
volt.  
        - Az Önkormányzat felszólította a Kft. ügyvezetését a tartozás megfizetésére, s egyúttal 
felhívta figyelmét, hogy a szerz�dés 13. pontjában foglaltaknak megfelel�en fizetési 
késedelmével a létrejött szerz�dést súlyosan megszegte, ezért jogosult akár a szerz�dés 
egyoldalú felmondására is, de biztosítja az egyeztetés lehet�ségét és a szerz�déses 
kötelezettsége utólagos teljesítését.  
5. A Szerz�d� Felek a 2012. február 29-én  aláírt  Tartozáselismerésben - utalva a 2011. 
december 01-ei megállapodásra, a Kft. által elismert 2012. február 29-ei 8.063.288 forint 
tartozásra - a szerz�déses kapcsolatuk további fenntartása érdekében az Önkormányzat újabb 
lehet�séget biztosított szerz�déses partnerének a részletekben történ� teljesítésre 2012. június 
1-ei végs� határid�vel, a törvényes kamatfizetés és - a részteljesítési határid�k elmulasztása  
esetén - a teljes tartozás egy összegben történ� megfizetésének kötelezettségével, de kikötötte, 
hogy ez a további fizetési kötelezettségét nem érinti. 
- A Felek rögzítették, hogy a Kft. további szerz�désszegése miatt az Önkormányzat jogosult a 
2002. december 20-án aláírt, határozott id�re szóló szerz�dés azonnali felmondására is, a 
Kft. tartozásának és az esetleges nem vagyoni hátrányának megtérítését, valamint a szerz�dés 
13. pontjában kikötött 30.000.000 forint összeg� kötbér megfizetését is követelve.  
6. A Szerz�d� Felek a 2012. december 21-én aláírt Tartozáselismerésben a Kft. elismerte, 
hogy az aláírás id�szakában a 2011. IV. negyedévi, a 2012. I-III. negyedévi id�szakra 
vonatkozó befogadott számlák alapján összesen bruttó 18.692.332 forint t�ketartozása áll 
fenn, melyet a csatolt mellékletben rögzített heti törlesztéssel legkés�bb 2013. április 5-ig 
vállalt megfizetni. 
- A Felek ez esetben is rögzítették, hogy a részletfizetésre késedelmi kamat felszámításával 
kerülhet sor, a késedelem esetén követelés egy összegben esedékes, az Önkormányzat 
késedelem esetén jogosult egyoldalú felmondásra, követelve vagyoni hátrányának 
megtérítését és a 30.000.000 Ft. összeg� kötbér megfizetését. 
7. A Kft. tartozás összege a 2012. december 21-ei állapothoz képest továbbn�tt, jelenleg 2013. 
február 5-én bruttó 23.252.833 forint.   
 
Határid�:   közlésre     2013. február  hónap 15. napja 
                    beszámolásra  2013. február hónap 21.  napja 
Felel�s:      Félegyházi András polgármester  
 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András         Dr. Szabó Attila 
  polgármester                          aljegyz� 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    5/2013. 
Határozatok száma: 17-38/2013. (02.14.) 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

2013. február 14-én megtartott nyílt ülésér�l  
 
 
1. Visegrádi Ásványvíz Kft. meghallgatása a Visegrád Város Önkormányzatával 2002. 

december 20-án kötött vízhasznosítási szerz�dés felmondásával kapcsolatban 
 
2. Visegrád Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztet� 

ügyletekb�l ered� fizetési kötelezettségeinek alakulása 
 
3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
 
4. Civil szervezetek beszámolója a 2012. évi támogatás felhasználásáról 
 
5. Danubia Televízió támogatási kérelme 
 
6. Utcai homlokzat felújítására kiírt pályázatra érkezett kérelmek elbírálása 
 
7. Aprítógép vásárlása és 2 db biokazán beszerzésére valamint a beszereléséhez 

szükséges kivitelezési munkák elvégzésére kivitelez� kiválasztása 
 

8. Tényfeltáró Bizottság mandátumának meghosszabbítása 
 
9. Budenszki József, Lelkes László és Koncz Áron fogadóépülettel kapcsolatos 
beadványának  megvitatása 
 
10. Közbeszerzés kiírása „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú 
projekt keretében megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak 
ellátására 
 
11. Egyebek 



 

2 
 

 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. február 14-én 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
 
 
 
Meghívott:  
 
    E�ry Dénes Visegrádi Ásványvíz Kft. ügyvezet� igazgató 
    Solymos János Pet-Pack Kft. ügyvezet� igazgató 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület  
7 f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat, 
mellyel kapcsolatban javasolta, hogy az 5. napirendi pontot vegyék le a napirendr�l, mert a 
kiküldött el�terjesztésben  félreértések voltak.  
 
Dr. Szabó Attila: Jelezte, hogy érkezett két sürg�sségi indítvány, az egyik Budenszki József 
kérelme, a másik pedig a Tényfeltáró Bizottság mandátumának meghosszabbítása. A 
városközpont projekt kapcsán Tegzes Dániel a tegnapi nap folyamán kérte, hogy a testület 
vegye napirendre a kivitelezésre vonatkozó ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
jóváhagyását. Az Ásványvíz Kft. kérte, hogy az �ket érint� 1. napirendi pontot zárt ülés 
keretében tárgyalja a testület.  
 
Félegyházi András: Javasolta, hogy el�ször a napirend elfogadásáról döntsön a testület. 
Kérdezte a képvisel�ket, aki a napirendet módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét, a javasolt módosításokkal elfogadta.  
 
Félegyházi András: Ügyrendi javaslatként terjeszti a testület elé az Ásványvíz Kft. kérelmét, 
mely szerint az 1. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a képvisel�-testület. Kérdezte 
a képvisel�ket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül nem ért egyet azzal, hogy a „Visegrádi Ásványvíz Kft. meghallgatása a 
Visegrád Város Önkormányzatával 2002. december 20-án kötött vízhasznosítási szerz�dés 
felmondásával kapcsolatban” cím� napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a 
képvisel�-testület.  
 

1. npr: Visegrádi Ásványvíz Kft. meghallgatása a Visegrád Város 
Önkormányzatával 2002. december 20-án kötött vízhasznosítási szerz�dés 
felmondásával kapcsolatban 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte a Kft. képvisel�it, nyilatkozzanak arról, hogy annak tükrében is 
kívánják-e ismertetni álláspontjukat, hogy a testület nyílt ülés keretében kívánja a témát 
megtárgyalni. 
 
A Visegrádi Ásványvíz Kft. képvisel�i úgy nyilatkoztak, hogy beleegyeznek a nyílt ülésen 
történ� meghallgatásba. 
 
Félegyházi András: Tájékoztatta a jelenlév�ket, hogy a múlt héten szerdán a képvisel�-
testület rendkívüli ülést tartott, melyen a Visegrádi Ásványvíz Kft-vel 2012. december 21-én 
megkötött részletfizetési megállapodást felmondta, tekintettel arra, hogy úgy ítélte meg, hogy 
annak a január 18-án esedékes els� részletét a Kft. nem utalta át az önkormányzat számlájára. 
Ezt a szerz�dést, az abban rögzített módon és a 2002. december 20-án kötött alapszerz�dést is 
felmondta a képvisel�-testület. A testületi döntésr�l szóló értesítés kézbesítésének határidejét 
február 15-ben határozta meg a képvisel�-testület. A mai testületi ülésre meghívást kapott a 
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Kft. képvisel�i, azzal a céllal, hogy lehet�séget biztosítanak számukra az önkormányzat, hogy 
ismertessék álláspontjukat.  
 
E�ry Dénes: Megköszönte a lehet�séget. Elmondta, hogy a Visegrádi Ásványvíz Kft. az 
ásványvíz piaci szerepl�k közül az egyetlen olyan cég, aki az állami kötelezettségvállaláson 
felül, a helyi önkormányzatnak a vízért ennek a 13-szorosát fizeti be évente, ami 18,5 millió 
forintot jelentett az elmúlt évben. Tehát a cég vállalja és viseli ezt a plusz kiadást a 
konkurenciához képest. Teszik ezt azért, mert a kút az önkormányzaté, és amikor ez a 
szerz�dés megköttetett, akkor úgy értékelték, hogy ezt az extra költséget tudják vállalni. 
2004-ben, amikor új tulajdonos kezébe került a cég több milliárdos nagyságrend� beruházás is 
történt a cégben. Ennek ellenére a társaság nem azon gondolkodott, hogy hogyan tudná egy új 
kút megfúrásának lehet�ségét megszerezni, hanem azon dolgozott, hogy a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelel�en a lehet� legnagyobb biztonságba helyezze az önkormányzat 
kútját és ezért még több évig hidrogeológiai tanulmányt és engedélyeztetési eljárást 
lefolytatva meghatározta és bejegyeztette az illetékes hatóságoknál a visegrádi kút 
véd�idomát. Biztosítva ezáltal a kút egy olyan védettségét, amir�l az elmúlt 35 évben senki 
nem gondoskodott. Az elmúlt években az ásványvíz piacon történt változások a bolti árak 
csökkentését hozták, az állam a vízkészlet járadékot nem emelte, ezzel szemben az 
önkormányzattal kötött szerz�désnek megfelel�en, minden évben a KSH inflációnak 
megfelel� többletet fizetett be a cég a városnak. Amikor az elmúlt id�szakban felkeresték a 
polgármester urat, akkor azt kérték, hogy részletekben biztosítsanak lehet�séget az 
elmaradások megfizetésére, úgy hogy közben a cég m�ködése is fennmaradhasson. A cég 
által írt levélben, melyet minden képvisel�höz eljuttattak, leírták, hogy miként teljesítették az 
els� részletet, az elmúlt évek gyakorlatának megfelel�en, kompenzációval, illetve a különbség 
átutalásával. Úgy érzi, hogy a cég a részletfizetési megállapodásnak megfelel�en eleget tett a 
fizetési kötelezettségének. Ezzel együtt az önkormányzattal a hosszú távú együttm�ködést 
szeretnék tovább b�víteni, bízva abban, hogy erre lehet�séget kapnak. Terveik között szerepel 
az önkormányzattal közösen egy köztéri ivó kutat kialakítani, ahol bárki térítésmentesen 
hozzájuthat a visegrádi ásványvízhez. Err�l szerette volna tájékoztatni a Tisztelt 
Képvisel�ket, hogy tudják azt, hogy a Visegrádi Ásványvíz Kft. milyen plusz bevételekhez 
juttatta az elmúlt 10 évben Visegrád Város Önkormányzatát.  
 
Bálint Zsolt: A Kft. megkapta a IV. negyedéves vízdíj számláját, amit kifogásolt, hogy 8 
napos teljesítés szerepel rajta, holott a szerz�désben erre 30 nap van. Akkor azt nem érti, hogy 
január 11-t�l február 8-ig miért vártak a számla visszaküldésével? 
 
E�ry Dénes: Mert a korábbi évek gyakorlatának megfelel�en, amikor így került esetlegesen 
kiállításra egy számla, akkor az önkormányzat nem azt a 8 napot vette figyelembe, hanem a 
szerz�désben foglalt 30 napot. Tehát jóhiszem�en járt el az önkormányzat és a Kft is. Ezért 
biztosak voltak abban, hogy ez most sem fog gondot okozni, hiszen eddig is mindig a 
legrégebbi tartozást tudta be az önkormányzat a kompenzációba és nem a legfrissebbet. Tehát 
két érvük is volt arra, hogy miért ne küldjék vissza azonnal, mert ráadásul részletfizetést is 
kértek az önkormányzattól, így nem érezték magukat abba a helyzetbe, hogy még reklamáljon 
is. 
 
Félegyházi András: A 2012. december 21-én aláírt részletfizetési szerz�dés alapján az els� 
részlet kifizetése január 18-én lett volna esedékes, amire 14 nap fizetési haladékot kapott a 
Visegrádi Ásványvíz Kft. Ezt egyéként egy több hetes tárgyalássorozat el�zte meg. Tehát úgy 
gondolja, hogy február 1-én 1 db kifizetetlen számlája volt az Ásványvíz Kft-nek, amit január 
11-én bocsátott ki az önkormányzat. Ezen kívül pedig volt egy szerz�dése, amelynek 
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megfelel�en a korábbi tartozásokat ki kellett volna fizetnie. Az els� részlet a 14 napos türelmi 
id�t követ�en február 1-én lett volna esedékes és ez ezzel a bizonyos vízdíj kompenzációval 
érkezett be, aminek az elmúlt évek gyakorlata is és a szerz�désben rögzített módja is az volt, 
hogy a számlatartozásba, a számlába számították be. A részletfizetési megállapodás csak egy 
részletfizetési megállapodás volt, és sem az azt megel�z� tárgyalássorozatban nem volt szó a 
kompenzációról még érint�legesen sem, a szerz�dés szövegébe pedig végképp nem került 
bele, hogy erre lehet�ség van. De úgy gondolja, ha szóba került volna, belekerülhetett volna.  
 
E�ry Dénes: Sajnos nem gondolta, hogy most nem m�ködik az elmúlt évek gyakorlata, és 
hogy az önkormányzat azt lesi, hogy hol tud egy kis hibát is találni és nincs szüksége továbbra 
az Ásványvíz Kft. által, az önkormányzat kasszájába befizetend� pénzekre. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a 2011-ben ugyanilyen részletfizetési szerz�dést kötöttek, az 
akkori els� számlát is ugyanígy kompenzációval fizette a Kft? 
 
E�ry Dénes: Azt kés�bb kellett elkezdeni kifizetni. 
 
Bálint Zsolt: Februárban, a számla még nem volt kibocsátva, mégsem számolták bele, hanem 
azt is a IV. negyedévhez számolták. Tehát ez érdekes, hogy most nem akarják a IV. 
negyedévbe beleszámolni, amikor ugyanilyen részletfizetési szerz�dést kötöttek, most viszont 
beleszámolják. Az önkormányzat pedig nem akarja a Kft-t megsz�ntetni, mert ha azt akarta 
volna, akkor már a részletfizetési szerz�dést sem kötötte volna meg, aminek még a 
módosítását is elfogadta a testület, a fizetési határid�t pedig 14 nappal kitolta. 
 
E�ry Dénes: Elmondta, hogy a tárgyalások során azt szerette volna elérni, hogy a 
végtörlesztési határid� legyen az a pont, amikor az önkormányzat az esetleges nem teljesítés 
miatt felmondja a szerz�dést, de végül is belementek abba, hogy minden meghatározott 
határid� elmaradása esetén ez fennállhat. Ha érezte volna azt, hogy az önkormányzat ennyire 
elszánt abban, hogy a céget ellehetetlenítse, akkor biztosan tovább kardoskodott volna 
amellett, hogy a véghatárid� legyen az a dátum.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy szeretné azt tisztázni, hogy az önkormányzatnak nem az 
a célja, hogy ellehetetlenítse az Ásványvíz Kft. m�ködését és megszabadítsa magát egy 
adófizet� forrástól. A Kft. nem veszíti el a jogot arra, hogy folytassa a m�ködését, továbbra is 
tud majd vizet vételezni, amennyiben születik egy új megállapodás, a kizárólagosságot és a 99 
éves, illetve most már csak 89 éves jogot kockáztatja a cég, amennyiben a megállapodást nem 
teljesíti. Január 18. és február 1. között nem jelezte senki a Kft. részér�l, hogy mi történik az 
elszámolás körül. Február 6-án jelezte el�ször E�ry Dénes, azt hogy szeretné, ha a 
kompenzációval számolna el az önkormányzat. Úgy gondolja, ha ez megtörténik 2 héttel 
hamarabb, akkor akár lehetett is volna err�l beszélni, de február 6-án azt látta az 
önkormányzat, hogy az els� fizetési határid� –amir�l 2 hónapot tárgyaltak el�tte – nem 
teljesült. És azt sem tudja elfogadni, hogy el�tte nem ültek le, meg, hogy az önkormányzat 
egyoldalúan mondja fel a szerz�dést, hiszen el�tte ezt rengeteget tették és a visegrádi 
választópolgárok ennek a visegrádi tulajdonnak a védelme érdekében bízták meg ezt a 
testületet és ennek megfelel�en kíván eljárni, tehát ezért hozta azt a határozatot a testület 
akkor.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint Visegrád Önkormányzatának alapvet�en fontos ennek a 
cégnek a m�ködése, hiszen egy fontos stratégiai partner cégr�l van szó. Tehát egyáltalán nem 
szeretné a céget ellehetetleníteni az önkormányzat. Viszont meggy�z�dése, hogy az akkori 
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testület, aki a saját tulajdonáról, korlátozás nélkül lemondott, gyakorlatilag örökre, és a víz 
élelmiszeripari hasznosítását kizárólagosan odaadta másnak, akkor úgy gondolja, hogy h�tlen 
kezelést követet el. Visegrád Városának az az érdeke, hogy ezeket a jogokat visszaszerezze, 
mert �k mindannyian arra esküdtek fel itt a testületben, hogy Visegrád Város érdekeit 
képviselik. Hivatkozási alapnak pedig nem igazán jó, az, hogy ez volt az elmúlt évek 
gyakorlata, mert e tekintetben a város rossz gyakorlatot folytatott.  
 
E�ry Dénes: Elmondta, hogy február 6-án, amikor betelefonált, akkor a pénzügyi vezet�t 
kereste, hogy miért nem küldte még vissza a kompenzációs jegyzéket, erre irányult a kérdése, 
kés�bb hívta aljegyz� urat, majd az � tanácsára polgármester urat is. Az véletlen egybeesés 
volt, hogy aznap volt a testületi ülés és nem gondolta, hogy az önkormányzatnak ez a 
szándéka. 
 
Félegyházi András: Nem érti, hogy miért nem gondolta az Ásványvíz Kft ezt, hiszen a 2012. 
december 21-én aláírt szerz�désben ez benne foglaltatik. 
 
Schüszterl Károly: A részletfizetési megállapodásban szó sem volt a kompenzációról, a Kft-
nek tudnia kellett, hogy amennyiben nem teljesíti a részletfizetést, az önkormányzat 
felmondja a szerz�dést.  
 
E�ry Dénes: Az ülés elején elmondottak alapján, mivel nem áll szándékukban egy új 
szerz�désr�l tárgyalni, az Ásványvíz Palackozó azt kéri az önkormányzattól, hogy a 
következ� 5-10 évben a jelenlegi terheknél jóval kevesebbet fizessen a vízdíjért. Abban az 
esetben, ha az önkormányzat nem szeretné a visegrádi ásványvíz korlátlan fogyasztásától 
megfosztani a lakosokat, akkor együttm�ködéssel kialakíthatnának egy köztéri kutat, ezzel  
megsz�ntetve azt az érdeksérelmet, hogy a Visegrádi Ásványvíz Kft. nem ad a visegrádiaknak 
ásványvizet és irreálisan magas áron juthatnak hozzá az ásványvízhez.  
 
Félegyházi András: Tisztelettel visszautasítja azt a szóhasználatot, hogy Visegrád Város nem 
adja meg a lehet�séget, mert úgy gondolja, hogy ez most hangzott el. Egyébként, pedig ha egy 
ilyen komoly számlatartozás áll mögötte, akkor igen drága víz Visegrád lakosságának.  
 
Bálint Zsolt: A vízkészlet járulékot ki fizeti a kút használatra? Az önkormányzat. Vagyis, 
mivel azt a lakosok fizetik be, így �k fogják ezt fizetni is. Korábban miért nem jött be a Kft. 
az önkormányzathoz kérvényezni, hogy esetleg csökkentsék a díjat? 
 
E�ry Dénes: Korábban úgy gondolták, hogy ezt ki tudják fizetni és ezzel hozzá tudnak járulni 
Visegrád költségvetéséhez. A vízkészlet járulékra vonatkozóan a jogszabályok szerint a 
kontingens 80%-át akkor is ki kell fizetnie a társaságnak, illetve az önkormányzatnak a rá es� 
részét, ha nem is használja föl. Ez azt jelenti, hogy jelenleg az egyik részr�l 70 ezer a másik 
részr�l pedig 150 ezer m³ után fizeti a társaság és az önkormányzat a vízdíjat, hiszen strand 
nem m�ködik a szállodák kevés vizet fogyasztanak és a palackozó is kevesebb vizet használ a 
jelenlegi piaci helyzetben.  
Pár perc szünetet kért, a tulajdonos cég képvisel�jével való egyeztetés céljából, mert a mai 
napon semmiképpen nem tudnak sem abban dönteni, hogy legyen-e új szerz�dés, és ha 
legyen, akkor milyen feltételekkel. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy tudja támogatni a szünetet, de úgy gondolja, hogy a mai 
napon nem kell ebben az ügyben döntést hozni, viszont a múltkori testületi döntés kihirdetési 
dátumát kés�bbre lehetne áttenni a további tárgyalások függvényeként. 
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Félegyházi András: Öt perc szünetet rendelt el. 
 
Az öt perc szünetet követ�en a testületi ülés 19 óra 38 perckor folytatódott. 
 
E�ry Dénes: Elmondta, hogy a Kft. elfogadhatónak tartja a halasztásra vonatkozó javaslatot. 
Azt kérnék, hogy a tárgyalások idejére az elmúlt szerdán meghozott határozatát a képvisel�-
testület vonja vissza. A köztéri ivókút ötlete nem új kelet�, néhány évvel ezel�tt a korábbi 
polgármester urat is megkeresték már vele, de � azt mondta, amíg a strand nem épül újjá és a 
lepence völgyben nem találnak neki méltó környezetet addig napolják el ezt a kérdést.  
 
Félegyházi András: � is úgy gondolja, hogy további tárgyalásoknak lehet itt most az ideje, 
ehhez valóban módosítani kell a múlt heti határozatot. Azt nem gondolja, hogy vissza kellene 
vonni. A múlt ülésen is egy halasztott értesítésr�l döntött a testület, tehát úgy gondolja, hogy 
ezt a halasztást lehet tovább tolni id�ben. Erre lát lehet�séget, tehát ezt fogja javasolni, és ez 
megteremti annak lehet�ségét, hogy egy új helyzetben folytassák a tárgyalásokat. Ennek 
megfelel�en a határozat közlési határidejét 2013. február 18-ra javasolja módosítani. Így van 
két hét a tárgyalásokra és ez nem függeszti fel a megállapodás teljesítésére vonatkozókat.  
 
E�ry Dénes: Három hetet szeretne kérni a határozat felfüggesztésére. 
 
Bálint Zsolt: Úgy gondolja, ha ez a két hét nem elég a tárgyalásokra, akkor tovább nincs 
értelme.  
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy a közlés id�pontjáig meg kell egyezni a két félnek.  
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy a tárgyalásokon a megegyezésre kell törekedni, és ha a 
Kft-nek 3 hétre volna szüksége, akkor azt meg lehet adni, hiszen egy hét ide vagy oda, azon 
már nem múlik semmi.  
 
Schüszterl Károly: Véleménye szerint, ha ez valóban olyan súlyos kérdés a Kft-nek, akkor, 
ha két hét alatt nem sikerül megegyezni, akkor három hét alatt sem fog.  
 
Félegyházi András: Ismét öt perc szünetet rendelt el. 
 
Az öt perc szünetet követ�en a testületi ülés 20 óra 8 perckor folytatódott. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Tekintettel a múlt hét szerdai helyzetre, a testület az akkori 
döntését fölfüggeszti abban az esetben, ha következ� tárgyalási ütemezést elfogadja a Kft. 
Február 20-ig az Önkormányzat egy a Kft. álláspontját tartalmazó javaslatot kér a 
szerz�déssel, a várossal, illetve a hosszú távú együttm�ködés biztosításáról. Ezt követ�en egy 
munkaértekezletet tart a testület és az önkormányzat is tesz erre egy javaslatot, részben a 
felvetésekre reagálva, részben a saját álláspontját kialakítva, mintegy ellenajánlatként 
megfogalmazva. Ezt az Önkormányzat február 28-ig megküldi a Kft-nek. A személyes 
egyeztetések ezt követ�en indulnának meg. A képvisel�-testület azt a javaslatot tenné a cég 
irányába, hogy március 18-ig meg kell, hogy szülessen a megállapodás, amennyiben van 
változtatási igény és ebben egyetértés is lesz. De az Önkormányzat részér�l a tárgyalások 
azonnal megsz�nnek, amennyiben az ütemezett részletfizetés nem történik meg és egy 
rendkívüli testületi ülés keretében az Önkormányzat kijelenti a szerz�dés megsz�nését.  
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Bálint Zsolt: Szeretné még azt hozzátenni, hogy ez eddig elmaradt két be nem fizetett 
számlát is fizessék ki. A február 1. és a február 8. van befizetve, a január 18. és a január 25. 
nincs. A jóhiszem�ség szerint elvárná, hogy március 15-ig ezt a két elmaradt részletet 
befizessék, mert utána van még egy hét, de a következ� héten úgyis be kellene fizetniük. 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse a határozati 
javaslatot. 
 
Dr. Szabó Attila: Felolvasta a határozati javaslat szövegét: „Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 14/2013. (02.06.) ökt. határozatát és a 13/2013. (02.06.) 
Ökt. határozat végrehajtását, kézbesítését 2013. március 18-ig felfüggeszti.” 
 
Félegyházi András: Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
18/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 14/2013. (02.06.) ökt. 
határozatát és a 13/2013. (02.06.) Ökt. határozat végrehajtását, kézbesítését 2013. március 
18-ig felfüggeszti. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt id�szakról 
 
Félegyházi András: Az els� napirendi pontban tárgyalt témán kívül volt még egy rendkívüli 
ülése a testületnek, ahol a két önkormányzati cég adatainak, illetve alapító okiratának 
módosításával kapcsolatosan hozott döntést a képvisel�-testület.  
Az árvízvédelmi beruházás pályázatának bontása február 20-ra tolódott.  
A városközpont pályázat kapcsán ma lesz egy feltételes döntés, jelenleg a Közbeszerzési 
F�felügyelet vizsgálata folyik, tehát itt a közbeszerzés kiírása el�tt állunk. 
A biokazán pályázattal kapcsolatban ma szintén testületi döntés lesz, beérkeztek az 
árajánlatok. 
Megkötötte az önkormányzat a megállapodást a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal a 
tornacsarnok és az iskolabusz használatára vonatkozóan.  
Jó néhány hete megkezdte az egyeztetést a korábban árvízvédelemben részt vett mérnökökkel, 
illetve a nagy rendezvényekkel kapcsolatos el�zetes egyeztet� tárgyalások is megkezd�dtek. 
 

2. npr: Visegrád Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztet� 
ügyletekb�l ered� fizetési kötelezettségeinek alakulása 

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az önkormányzati adósságkonszolidáció kapcsán a hitelszerz�dések 
egyenlege nulla lett, ezen felül gyakorlatilag csak a lízingdíjakkal kell számolni, valamint 



 

9 
 

azokkal az összegekkel, amit remélhet�en az idén tud lehívni az önkormányzat az uniós 
pályázatok önrészére.  
Mivel a témával kapcsoltban kérdés, hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati javaslatot, 
mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki ezt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
19/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete figyelemmel „az államháztartásról” 
szóló CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltakra az önkormányzat saját bevételeinek a 
költségvetési évet követ� három évre várható összegét - a határozat mellékletét képez� 
tartalommal - állapítja meg. 
2) A képvisel�-testület „az államháztartásról” szóló CXCV. törvény 29. § (3) 
bekezdésében foglaltakra „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV 
törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztet� ügyletb�l ered� fizetési kötelezettség 
a költségvetési évet követ� három évre (2014-2016) várható összegét - a határozat mellékletét 
képez� tartalommal - állapítja meg.  
 

Határid�: ---- 
Felel�s: ---- 

 
           melléklet 
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3. npr: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Leszámítva tavalyi év költségvetéssel összefügg� el�zetes 
bizonytalanságait az év elejére viszonylag letisztult képet kapott az önkormányzat, mely 
lehet�vé tette az idei költségvetés megtervezését. Megköszönte az intézményvezet�knek, a 
pénzügyi bizottság tagjainak, elnökének, aljegyz� úrnak és Láng Anikó pénzügyi vezet�nek a 
költségvetés tervezésével kapcsolatos munkáját. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megpróbálta úgy összeállítani az idei 
költségvetést, ahogy eddig még nem. Ez azt jelenti, hogy el�ször megnézték, hogy mennyi 
bevétel várható és ehhez igazították a kiadásokat. A bevételeknél nem maximálták azokat, 
hanem racionálisan lejjebb kalkuláltak. A kiadásokat úgy próbálták meg kalkulálni, hogy 
maradjon bevétel is, ha esetleg valami váratlan nagyobb kiadás keletkezik, akkor legyen hová 
nyúlni. Az intézményvezet�kkel is megpróbálták az � elképzeléseik szerint összehozni az 
intézmények bevételeit-kiadásait általában elmondható, hogy nem kellett lehúzni bel�le 
semmit. A civil szervezetek támogatására az eddigi nagyságrendet követték. A nagy 
beruházásokra annyi pénzt tettek félre, hogy talán nem is kell annyi hitelt felvenni, mint ami 
tervben van. A pályázatok önrészére is próbáltak elkülöníteni keretet és voltak olyan tételek 

Saját bevételek és fizetési kötelezettség
ezer Ft

Megnevezés sorszám 2013 2014 2015 2016

Helyi adók 1.

2. 150 150 150 150

3.

Részvények értékesítése 4.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 5.
Saját bevételek (1+…+5) 6.

Saját bevételek 50 %-a (6/2) 7.

8.
Hitelb�l ered� fizetési kötelezettség 9.
Pénzügyi lízingb�l  ered� fizetési kötelezettség 10.

11. 0 0 0 0
Hitelb�l ered� fizetési kötelezettség 12.
Pénzügyi lízingb�l  ered� fizetési kötelezettség 13.

Fizetési kötelezettség összesen (8+11) 14.

15.

178 000 178 000 178 000 178 000
Osztalékok, konceszziós díjak, 
hozambevételek
érték� jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 4 950 4 950 4 950 4 950

183 100 183 100 183 100 183 100

91 550 91 550 91 550 91 550

El�z� években keletkezett ügyletek tárgyévet 
terhel� fizetési kötelezettsége (9+10) 9 866 21 473 20 271 20 271

5 095 20 271 20 271 20 271
4 771 1 202

Tárgyévben keletkezett ügyletb�l tárgyévet 
terhel� fizetési kötelezettsége (12+13)

9 866 21 473 20 271 20 271

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (7-14) 81 684 70 077 71 279 71 279
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is, amelyek bizonytalanok, ezért be sem kerültek a költségvetésbe, ha bejönnek, akkor a 
tartalékot növelik.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy számára nehézséget jelentett, hogy a költségvetés táblái, 
illetve egész felépítése megint változott, így nehéz az összehasonlítása az elmúlt évekhez 
képest, a Pénzügyi Bizottság üléseire pedig nem volt alkalma eljönni, így például nem ismeri 
teljes részletességgel például a felújítások sorát. Javasolta, hogy a Polgár�rséget a Visegrádi 
Sport Egyesülethez hasonlóan kezeljék külön a civil szervezetekt�l és �k is kapjanak minden 
évben külön támogatást, mert ez a szervezet is egy állandó, kiszámítható munkát végez. A 
csatorna bekötési pályázatra is javasolna 2 millió forintot betenni.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a polgár�rséggel egyeztettek, akik jelen pillanatban 
gyakorlatilag nem m�ködnek, ha id� közben szükségük lesz támogatásra, akkor erre képeztek 
tartalékot. A csatorna bekötés pályázat jöv�re lesz, mert idén van homlokzat felújítási 
pályázat.  
 
Dr Szabó Attila: Elmondta, hogy az idei költségvetés összeállítása azért is volt különösen 
nehéz, mert január 1-t�l a feladatalapú finanszírozásra tért át az állam és a részleteinek 
kidolgozása Magyar Államkincstárnál is hosszadalmas volt. Most már nevesítve kapja az 
önkormányzat a normatív támogatásokat és azt az adott feladatra lehet felhasználni. 
 
Bártfai István képvisel� kérésére tisztázásra került az önkormányzatnál, a m�vel�dési háznál, 
illetve az óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma.  
 
Hintenberger András: A 16. mellékletben társadalmi önszervez�dések támogatása soron van 
1.500.000,- Ft, ez a civil szervezetek 1.000.000,- Ft-ja és az ifjúsági alap 500.000 Ft-ja?  
 
Bálint Zsolt: A 16. soron azért van 1.500.000,- Ft, mert az idén a Bizottság úgy jelezte, hogy 
kib�vítik az alapítványokra is, ezért ezt a keretet megnövelték 500.000,- Ft-al a tavalyihoz 
képest.  Az ifjúsági pályázat egy pár sorral lejjebb van, 1.500.000,- Ft-al. 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy ez a költségvetés elég áttekinthet� és logikusan van 
felépítve. Valóban nem annyira részletes, mint az elmúlt években, de ez annyiban jobb, hogy 
nem kell hosszú órákon és napokon keresztül a testületnek soronként átrágnia magát, ezt 
helyette megtette a bizottság. Amennyiben a képvisel� megbízik a bizottság munkájában, 
akkor így elfogadja, ha pedig bármilyen kérdése merül fel, akkor kérdezhetett a pénzügyi 
osztályon bármikor, mint ahogyan ezt � meg is tette. Ebben a költségvetésben a korábbi évek 
hátralékát próbálja az önkormányzat ledolgozni, és véleménye szerint ez sikerülni is fog. 
Amit a M�vel�dési Háznál kért, illetve amit képvisel�ként kért, azokat a tételeket betervezve 
látja, ezt köszöni is. A VSE a kapott támogatást hogyan használhatja föl? 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy nevesítve van, hogy melyik szakosztály mennyit használhat föl. 
 
Mikesy Tamás: Látja, hogy tartalékalapba be van tervezve 4.000.000,- Ft, ami a hivatal 
dolgozóinak 2011-ben elmaradt cafetéria juttatását jelenti, ami egyébként jogilag helyes.  
Nem tudja szó nélkül hagyni, hogy ennek az volt az el�zménye, hogy az akkori 
önkormányzati vezetés a hivatal dolgozóit 8 órásból 6 órásba kívánta átsorolni, amikor a 
dolgozók azt kérték, hogy inkább a cafetériáról mondanak le, csak maradjanak 8 órásba, 
amir�l írásbeli megállapodás ugyan nem született, de szóban megegyeztek. E tekintetben 
Abonyi Géza polgármester úr szava hihet�, ennek ellenére vannak olyan ma már nem a 
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hivatalban dolgozók, akik a megállapodás ellenére most jogi úttal fenyegetve kérik ennek az 
összegnek a kifizetését. Úgy gondolja, hogy az, hogy ez be lett tervezve, az helyes, mert ez a 
jogi út és norma, de hogyha ez kifizetésre kerül, azzal nagyon nem tud egyetérteni.  
Javasolja, hogy a Pro Visegrád Kft-nek a tartalékalapból csoportosítanak még át 1.000.000,- 
Ft-ot, így akkor �k 4.000.000,- Ft-ot kapnának, ezzel egy biztonságos helyzetbe hoznák a Kft-
t, így biztonságosabb helyzetbe tudnák hozni a 2014-es évet is.  
 
Dr. Szabó Attila: A cafetériáról elmondta, hogy itt sajnálatos módon egy rosszul 
dokumentált dologról van szó, nem került annak idején rögzítésre a törvény alapján biztosított 
jogról való önkéntes lemondás. Nincs egyértelm� bizonyíték a tekintetben, hogy gyakorlatilag 
kollektív lemondás történt, de egyébként is egy törvény alapján biztosított jogról, külön 
mindenkinek le kellett volna mondania, ez nem történt meg. Akik jelenleg nincsenek 
állományban, a t�ke összegét kérik, arra a nyolc hónapra, ami nem került kifizetésre senkinek 
sem. Nyilvánvalóan egy elhibázott vezet�i döntés után joguk van munkaügyi bírósághoz 
fordulni, ha ezt a pénzt nem kapják meg, nyilván akkor már kamatokkal növelten. Elmondta, 
hogy célja a megegyezés és, hogy elkerüljék a munkaügyi pert, mert egy elhibázott, rosszul 
dokumentált döntés következtében nem sok esélye lenne az önkormányzatnak megnyerni a 
pert és személy szerint � is úgy gondolja, hogy egyrészt ha akkor az önkormányzat anyagi 
helyzete olyan volt, akkor ezt le kellett volna dokumentálni, másrészt pedig törvény alapján 
ami jár, azt ki kell fizetni. 
 
Mikesy Tamás: Jogilag ez természetesen így van, tehát nem vitatja azok felel�sségét, akik 
ezt akkor nem dokumentálták le és ezzel az önkormányzatnak 4 millió forint kárt okoztak. 
Véleménye szerint ezzel az igénnyel ugyan jogosan léptek fel, akik most ezt kérték, de a 
szemében ez erkölcstelen. 
 
Bálint Zsolt: A bizottság úgy látja, hogy egyel�re ez a 3.000.000.- Ft elég, ha lesz 
konkrétum, akkor meg fogják kapni.  
 
Bártfai István: Visszatérve a csatornapályázat kiírásához, úgy gondolja, hogy egy jól 
megfogalmazott pályázati kiírással megoldható lenne, hogy csak olyanok jussanak hozzá 
támogatáshoz, akiknek különösen nagy költség lenne a rákötés, vagy szociális helyzetük miatt 
nem tudnak rákötni. Továbbra is javasolja, hogy 2.000.000,- Ft-ot különítsenek el erre a célra.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy figyelembe kell venni azt, hogy ez a költségvetés az idei évre 
vonatkozik, nem tudható, hogy jöv�re mi lesz, ezért ha most úgy is t�nik, hogy jobban állnak 
a pénzügyek nem kell minden pénzt elkölteni, így semmiképpen nem tudja támogatni ennek a 
pályázatnak a kiírását. 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy év közben át lehet gondolni majd ezt a pályázati kiírást, 
attól függ�en, hogy hogyan áll a költségvetés. 
 
Félegyházi András: Ha meg lesz a megfelel� pályázati kiírás, akkor véleménye szerint nincs 
akadálya annak, hogy akár a tartalékból is jusson erre pénz, ha látja azt, hogy megfelel� 
helyre kerül a támogatás, akkor támogatni fogja. A Pro Visegrád Kft-nek javasolt plusz 
1.000.000,- Ft-ot is tudja támogatni, ha arra valóban szükség van, de úgy gondolja, hogy ezt 
bármikor jelezhetik és úgyis minden hónapban van testületi ülés, bármikor lehet biztosítani 
még nekik plusz támogatást.  
Mivel több módosító javaslat nem hangzott el, javasolta, hogy döntsenek Bártfai István és 
Mikesy tamás képvisel�k módosító javaslatairól. Kérdezte a képvisel�ket, aki egyetért Bártfai 
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István azon módosító javaslatával, hogy a tartalékalapból 2.000.000,- Ft-ot különítsenek el a 
csatorna bekötési pályázat támogatási költéseire, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
20/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Bártfai 
István képvisel� azon javaslatát, mely szerint a 2013. évi költségvetés tartalék alapjából 
2.000.000,- Ft-ot csoportosítsanak át csatornabekötési pályázat költségeire. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki egyetért Mikesy Tamás képvisel� azon 
módosító javaslatával miszerint a 2013. évi költségvetés tartalék alapjából 1.000.000,- Ft-ot 
csoportosítsanak át a Pro Visegrád Nonprofit Kft. támogatására, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
21/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Mikesy 
Tamás képvisel� azon javaslatát, mely szerint a 2013. évi költségvetés tartalék alapjából 
1.000.000,- Ft-ot csoportosítsanak át a Pro Visegrád Nonprofit Kft. támogatására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel egyéb módosító javaslat, kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
javasolta, hogy döntsenek a költségvetési rendeletr�l. Kérdezte a képvisel�ket, aki az 
el�terjesztésben szerepl� rendelet tervezetet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2013. 
(II.16.) önkormányzati rendeletét elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
2/2013. (II.16.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l 
(Rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
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4. npr: Civil szervezetek beszámolója a 2012. évi támogatás felhasználásáról 
El�terjeszt�: Hintenberger András Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti 
Bizottság elnöke 

 
Félegyházi András: Felkérte Hintenberger Andrást a Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és 
Népjóléti Bizottság elnökét, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Hintenberger András: Az el�terjesztésben egyrészt szerepel a 2012. évi támogatásokról 
szóló beszámolók elfogadása, melyeket a bizottság megtárgyalt, és elfogadásra javasolja a 
Képvisel�-testületnek. Másrészt szerepel még az idei évi pályázati kiírás elfogadása. A 
keretösszeg 1.000.000,- Ft lenne ebben a körben, annyiban változott a pályázat, hogy 
belevették a pályázók körébe a Visegrádon m�köd� alapítványokat is. A bizottság javasolja, 
hogy a Képvisel�-testület adjon felhatalmazást a bizottságnak a pályázatok elbírálására, ezzel 
valamelyes gyorsítást szeretnének elérni. A pályázati pénzeket ugyanúgy két részletben 
kapnák meg és utána el kell számolni. A pályázati körb�l egyetlen egyesület van kizárva, a 
Visegrádi Sport Egyesület, aki a költségvetésb�l külön címzett támogatást kap minden évben, 
de a Polgár�r Egyesület pályázhat ebben a körben.  
 
Bálint Zsolt: A Sport Egyesületnél is megtörtént az elszámolás? 
 
Hintenberger András: Igen. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, kérdés, illetve módosító 
javaslat nem volt, elmondta, hogy egyenként fognak szavazni az egyesületek beszámolóinak 
elfogadásáról. Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja az Áprily Alapítvány beszámolóját, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
22/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Áprily 
Alapítvány beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2012. évi alapból” elnyert 
támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képez� beszámoló alapján. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja az Együtt Kulturális Egyesület 
beszámolóját, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
23/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Együtt 
Kulturális Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2012. évi alapból” elnyert 
támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képez� beszámoló alapján. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja a Soproni Sándor Egyesület 
beszámolóját, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

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

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
24/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Soproni Sándor 
Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2012. évi alapból” elnyert támogatás 
felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képez� beszámoló alapján. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja a Visegrádi Ifjúsági Sziget 
Egyesület beszámolóját, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� érintettség miatt nem szavazott)  
a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
25/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag a Visegrádi Ifjúsági Sziget 
Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2012. évi alapból” elnyert támogatás 
felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képez� beszámoló alapján. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja a Visegrádi Szövetség 
beszámolóját, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
26/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi 
Szövetség beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2012. évi alapból” elnyert támogatás 
felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képez� beszámoló alapján. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja a Visegrádi Fiatalok Klubja 
Egyesület beszámolóját, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

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

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
27/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi 
Fiatalok Klubja Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2012. évi alapból” 
elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képez� beszámoló 
alapján. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja, hogy a civil szervezeteket 
támogató pályázat elbírálását a Népjóléti Bizottság hatáskörébe utalja a testület, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
28/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Civil szervezeteket 
támogató pályázat kiírását és elbírálását a Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti 
Bizottság hatáskörébe ruházza át. 
A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a szervezeti és m�ködési 
szabályzat ez irányú módosítását a következ� Képvisel�-testületi ülésre terjessze el�. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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5. npr: Danubia Televízió támogatási kérelme 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: A Danubia Televízió megküldte a tavalyi évi munkájáról szóló 
beszámolót és az idei támogatási kérelmét. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 
kérelmet és 2.000.000,- Ft támogatást javasol. 
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a Kulturális Bizottság is megtárgyalta és � is 
javasolja a támogatás odaítélését, mert a Televízió valóban fontos, kulturális munkát végez.  
 
Bálint Zsolt: A támogatást egy összegben kérik? 
 
Dr. Szabó Attila: A támogatási szerz�dés tervezetben az szerepel, hogy két részletben, 
el�ször márciusban, aztán szeptemberben. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
29/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Danubia Televízió 
M�sorszolgáltató Nonprofit Kft. támogatási kérelmét elfogadja, azaz a 2013- évben a 
költségvetése terhére a Danubia Televíziót és annak munkáját 2.000.000 Ft-al támogatja.  
A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a támogatás összegét a 2013. évi 
költségvetésbe állítsa be. 
A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a határozat mellékletét 
képez� együttm�ködési megállapodás aláírására. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� és Félegyházi András polgármester 
 

6. npr: Utcai homlokzat felújítására kiírt pályázatra érkezett kérelmek elbírálása 
El�terjeszt�: Bártfai István Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 
Félegyházi András: Felkérte Bártfai István Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a bíráló bizottság ülésén � is jelen volt, mint a 
Városüzemeltetési Bizottság elnöke, és mint a pályázat kezdeményez�je. A bizottság 
mindhárom pályázatot elbírálta és a kért összeget javasolja odaítélni. 
 
Bálint Zsolt: Mikor várható a kivitelezés? 
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Bártfai István: Ezt a szerz�dés fogja meghatározni, jó volna, ha esetleg már palotajátékokra 
elkészülnének. 
 
Félegyházi András: A pályázók engedélyezett tervvel rendelkeznek, tehát elvileg rögtön neki 
tudnak kezdeni. 
 
Bálint Zsolt: A bizottság gondolkodott-e a maradék 590.000,- Ft sorsáról? 
 
Bártfai István: Elvileg a maradék összegre ki lehetne írni ismételten a pályázatot, de ez a 
pénz nem lenne elég, mivel valószín�leg csak 50-60 ezer forintot tudnának adni 1-1 
pályázónak. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint nem lenne akadálya egy új kiírásnak, hátha 1 vagy 2 
pályázónak ki lehetne osztani a fennmaradó összeget. 
 
Bártfai István: Elvileg, ha lesz csatorna felújítási pályázat, akkor ezt át lehet csoportosítani 
oda is. 
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy ezt a bizottság döntse el, hogy akar-e új pályázatot 
kiírni vagy sem. Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a Kovács Gábor utcai homlokzat felújítására benyújtott pályázatát 
támogatja, azt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
30/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Kovács Gábor (állandó lakóhelye: 
Visegrád Mátyás király u. 62.) által Visegrád Rév u. 4. (89/1 hrsz) számú épületének utcai 
homlokzat felújítására benyújtott kérelmét az igényelt 550.000 Ft összegben (tervezésre 
100.000 Ft, kivitelezésre 450.000 Ft) támogatja. A homlokzat felújítási munkálatokat a 
joger�s építési engedély és az örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulás szerint kell 
elvégezni. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Kovács Gáborral 
kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az Szekér Borbála utcai homlokzat felújítására benyújtott 
pályázatát támogatja, azt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
31/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Szekér Borbála (állandó lakóhelye: 
Budapest, Eper köz 15.) által Visegrád F� u. 4. (58 hrsz) számú ingatlanon található 
melléképületének homlokzat felújítására benyújtott kérelmét az igényelt 500.000 Ft összegben 
(tervezésre 100.000 Ft, kivitelezésre 400.000 Ft) támogatja. A homlokzat felújítási 
munkálatokat a joger�s építési engedély és az örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulás 
szerint kell elvégezni. A h�szigetelt homlokzat felületképzése csak az Örökségvédelmi 
Szakhatóság elvárásainak megfelel�en simított, festett kivitelben készülhet. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Szekér Borbálával 
kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az Máramarosi Ágota utcai homlokzat felújítására benyújtott 
pályázatát támogatja, azt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
32/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Máramarosi Ágota (állandó 
lakóhelye: Visegrád Pázmány Péter u. 11.) által Visegrád Pázmány Péter u. 11. (543 hrsz) 
számú épületének utcai homlokzat és kerítés felújítására benyújtott kérelmét az igényelt 
360.000 Ft összegben támogatja. A homlokzat illetve kerítés felújítási munkálatokat a joger�s 
építési engedély és az örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulás szerint kell elvégezni. A 
h�szigetelt homlokzat felületképzése csak az Örökségvédelmi Szakhatóság elvárásainak 
megfelel�en simított, festett kivitelben készülhet.  
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Máramarosi Ágotával 
kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 

7. npr: Aprítógép vásárlása és 2 db biokazán beszerzésére valamint a beszerzéshez 
szükséges kivitelezési munkák elvégzésére kivitelez� kiválasztása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mint ismeretes az önkormányzat pályázaton nyert 2 db fatüzelés� kazán 
beépítéséhez és hozzá kapcsolódóan 1 db aprítógéphez szükséges támogatást. Továbbá 2 f� 
közfoglalkoztatott foglalkoztatására is lehet�ség van a pályázat keretében. Az aprítógépre 
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vonatkozóan 3 db árajánlatot kért be a hivatal. Az igényelt támogatási összegnek megfelel�en 
3 ajánlat érkezett be. Az el�zetes egyeztetéseknek megfelel�en, els�sorban a m�szaki 
paraméterek alapján a Heiz Kft. ajánlatát javasolja elfogadni. A biokazán beszerzését tervezés 
el�zte meg, majd árajánlatokat kértek be helyi vállalkozóktól. A Pénzügyi Bizottság azt 
támogatja, hogy a beérkezett ajánlatok alapján az egészségházba kerül� kazánt az Érchegyi 
Generál Kft. kivitelezésében, a moziba kerül� kazánt pedig a Mohagép Kft kivitelezésében 
rendelje meg az önkormányzat. 
 
Bártfai István: Mennyivel lépi ez túl a pályázati keretet? A költségvetésbe be lett építve? 
 
Félegyházi András: A pályázat támogatja az aprítógép és a kazán megvásárlásának és 
beszerelésének költségét, a kémény kiépítését, az ehhez szükséges tervek elkészítését, de nem 
támogatja a tartály kiépítését és azoknak a szerelvényeknek a kiépítését, amelyek egyébként 
az optimális h� kiadásához szükségesek. Ez azt jelentette, hogy az egészségházban két 
változat készült a tervekre, egy minimum és egy optimális programot. A költségvetési 
el�terjesztésben olyan összeg szerepelt, hogy a teljes program megvalósítható legyen. Ez kb. 
2.500.000,- Ft többletet jelent a pályázati összeghez képest.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a bizottság mindkét vállalkozónak szeretett volna megbízást 
adni, mert mindketten visegrádiak és az egyik esetben az egyik volt egy kicsit olcsóbb a 
másiknál, a másik esetben pedig a másik.  
 
Félegyházi András: Felhívta figyelmet, hogy az el�terjesztésben, illetve a határozati 
javaslatban az Érchegyi Kft. esetében elírás történt az ár tekintetében, mely helyesen 5. 
007.423,- Ft+ Áfa. Tehát a határozati javaslatot e számra módosítja. Mivel egyéb kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az általa felolvasott 
határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
33/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a benyújtott 
árajánlatban szerepl� m�szaki tartalom, valamint az informális referenciák alapján 1 db 
HM4-300 típusú faaprítógépet Heiz Kft-t�l 5.715.000,-  Ft összeg ellenében megvásárol. 
2) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében 1 db HM4-300 típusú faaprítót vásároljon meg és a forgalmazóval 
kösse meg az adásvételi szerz�dést. 
 
Határid�: 2013. február 28. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
34/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád F� u. 
38. szám alatti (Egészségház) az önkormányzat tulajdonában lév� ingatlanban beszerzésre 
kerül� 1 db faapríték tüzelés� kazánt és a kazán beszereléséhez szükséges kivitelezési 
munkákat Érchegyi Generál Kft-vel (2500 Esztergom Baross Gábor út 26. és 1143 Budapest 
Gizella út 51-57.) végezteti el 5.007.423,- Ft+Áfa vállalkozási díj ellenében. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Érchegyi Generál 
Kft -vel kötend� vállalkozási szerz�dés aláírásával. 
3) A Képvisel�-testület hivatala útján gondoskodik a kivitelezés figyelemmel kísérésér�l, 
építési naplóba történ� bejegyzésre jogosult személy kijelölésér�l. 
 
Határid�: 2013. február 28.  
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
35/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád F� u. 
34. szám alatti (Mozi) az önkormányzat tulajdonában lév� ingatlanban beszerzésre kerül� 1 
db faapríték tüzelés� kazánt és a kazán beszereléséhez szükséges kivitelezési munkákat 
Mohaépgép Épületgépészeti Kivitelez� Kft-vel (2025 Visegrád, F� u. 55.) végezteti el 
4.196.561 Ft+áfa összesen 5.329.632 Ft vállalkozási díj ellenében. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Mohaépgép 
Épületgépészeti Kivitelez� Kft-vel kötend� vállalkozási szerz�dés aláírásával. 
3) A Képvisel�-testület hivatala útján gondoskodik a kivitelezés figyelemmel kísérésér�l, 
építési naplóba történ� bejegyzésre jogosult személy kijelölésér�l. 
 
Határid�: 2013. február 28.  
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 

8. npr: Tényfeltáró Bizottság mandátumának meghosszabbítása 
El�terjeszt�: Mikesy Tamás Tényfeltáró Bizottság elnöke 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Mikesy Tamás: A Tényfeltáró Bizottságnak lejárt a mandátuma december 31-én és nem ért 
az ügyek végére, leginkább a strand ügy halad nehézkesen, ezért kéri a képvisel�-testületet, 
hogy hosszabbítsa meg a mandátumát, amíg az ügyek végére nem ér.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
ismertette a határozati javaslatot, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
36/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Képvisel�-testület és 
szervei szervezeti és m�ködési szabályzatáról szóló 4/2011. (III.24.) számú rendeletének 
(továbbiakban: SZMSZ) 35. §. (1) bekezdése alapján a 187/2012 (06.13.) számú 
határozatával létrehozott Tényfeltáró Bizottság mandátumát a feladatának elvégzésér�l szóló 
beszámoló elfogadásáig meghosszabbítja.  
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
9. npr: Budenszki József, Lelkes László és Koncz Áron fogadóépülettel kapcsolatos 
beadványának  megvitatása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Budenszki József, Lelkes László és Koncz Áron ügyében még tavaly 
decemberben hozott a testület egy elvi döntést, amelyben a vállalkozók elképzeléseiket 
támogatta. Most konkrét terveket tartalmazó kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, 
melyet a Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottság meg is tárgyalt és kialakította 
azokat a szempontokat, feltételeket, melyek mentén támogatni tudja a kérelemben foglaltak 
megvalósítását. E feltételek mentén sor fog kerülni egy közterület-használati szerz�dés 
megkötésére, el�zetes bizottsági körben tartott egyeztetéssel. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint majd arra is figyelemmel kellene lenni, hogy Ispánék is 
szoktak ezen a területen rendezvényt tartani, ha esetleg �k is kérik majd, akkor a szerz�désbe 
ezt is rendezni szükséges, amennyiben érinti a területet. 
 
Bálint Zsolt: Úgy tudja, hogy az Ispánék kérelme egyenl�re függ�ben van, mert az 
önkormányzat feltételeit nem igazán tudják elfogadni, egyébként �k úgyis a KRESZ parkban 
szeretnék csinálni a rendezvényt, ezek pedig a KRESZ park mellett területen lenne. Tehát a 
két dolog nem zavarja egymást, annál is inkább, hogy egymás között is megbeszélték már.  
 
Félegyházi András: Szerz�dés akkor lesz, ha már láthatóak a konkrét tervek is. Mivel a 
témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az 
el�terjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
37/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Budenszky József, 
Lelkes László és Koncz Áron az önkormányzat tulajdonában lév� F� utca és a Platán sor 
találkozásánál az úgynevezett KRESZ park területén megvalósítandó ötleteiket támogatják az 
alábbi feltételekkel: 
a) a használatba adott területen esztétikai szempontból kizárólag a századfordulót idéz� 
hagyományos fürd�épületek stílusában kialakított egyedi tervezés� építmények helyezhet�k el 
az önkormányzattal történ� egyeztetést követ�en, melyek bonthatók legyenek, viszont 180 
napon túl is fennállhatnak,  
b)  a használatba adott területen kérelmez�k összesen 3 db épületet helyezhetnek el, melyb�l 
Budenszky József kisautó tárolás és trafik/ajándékbolt céljára 2 db-ot, míg Koncz Áron 
túraszervez� fogadóépület céljára 1 db-ot, 
c) a kérelmez�k használatba adott területen 3 db figyelemfelhívó eszközöket helyezhetnek el,  
az önkormányzattal egyeztetett helyen, módon, formában és nagyságban, amely tartalmazza a 
használati szerz�dés mellékletét is, 
d) használat id�tartama a szerz�dések aláírásától számított 5 év, ami meghosszabbítható, de 
a felek részér�l 2015. január 1-je után felmondható. Az önkormányzat akkor gyakorolja a 
felmondás jogát, ha a KRESZ park és környezetének rendezésére irányuló munkálatok 
megkezd�dnek a tervezett, átfogó városfejlesztési koncepció mentén és az elhelyezett 
építmények abba nem illeszthet�k bele, 
e) a kérelmez�k kötelesek a szerz�dés id�tartama alatt a használatba adott területet és 
közvetlen környezetét saját költségükre rendben tartani, melynek keretében elvégzik illetve 
elvégeztetik igény szerint a  köztisztasági, gondozási, karbantartási feladatokat.  
f) a kérelmez�k az önkormányzatnak a terület minden év március 1. és október 31-e közötti 
id�szakban történ� használatért és a figyelemfelhívó eszközök elhelyezésért összesen és 
együttesen használati díjként évi nettó 500.000 Ft-ot kötelesek fizetni, mely összeg nem 
tartalmazza a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok alatt történ� terület használati díjat, amely 
rendezése külön megállapodás alapján történik,  
g) a kérelmez�k a használati szerz�dés aláírásáig kötelesek a területen elhelyezésre kerül� 
építmények engedélyezési tervét az önkormányzatnak benyújtani, ami a szerz�dés mellékletét 
is képezi. 
2) A képvisel�-testület döntése nem mentesíti Budenszky Józsefet, Lelkes Lászlót és Koncz 
Áront a használatba adott területen általuk végzend� kereskedelmi tevékenység m�ködéséhez 
szükséges különféle hatósági és más engedélyek (pl.: építési) beszerzése, megléte, valamint a 
hatályos jogszabályi és egyéb el�írások folyamatos betartása alól.  
3) A Képvisel�-testület felhatalmazza a Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottságot, 
hogy az önkormányzat nevében Budenszky Józseffel, Lelkes Lászlóval és Koncz Áronnal a 
használati szerz�dések tartalmára vonatkozó egyéb rendelkezéseket az 1. pontban szerepl� 
feltételek mentén egyeztesse le.  
4) A Képvisel�-testület egyúttal felhatalmazza Félegyházi András polgármestert arra, hogy 
Budenszky Józseffel, Lelkes Lászlóval és Koncz Áronnal kötend� használati szerz�déseket az 
egyeztetéseket követ�en Visegrád Város Önkormányzat nevében aláírja. 
 
Határid�: 2013. március 15. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester, Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottság 
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10. npr: Közbeszerzés kiírása „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú 
projekt keretében megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak 
ellátására 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy Tegzes Dániel elküldte az ajánlattételi 
dokumentációkat, melyek jelen pillanatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzés 
Felügyeleti F�osztályára benyújthatóak. Tekintettel arra, hogy a testületi ülés ma van egy 
feltételes határozatot tud hozni a testület, hogy amennyiben a KFF nem emel kifogást a kiírás 
ellen, akkor a testület ezt elfogadja. Ha emel kifogást, akkor majd egy új határozatot kell 
hozni. 
 
Mikesy Tamás: Akkor elvileg erre napokon belül a KFF áldását adja? 
 
Félegyházi András: Nem biztos, hogy napokon belül, de remélhet�leg hamarosan. Mivel a 
témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az 
általa ismertetett határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
38/2013. (02.14.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képez� ajánlattételi felhívást, az ajánlattételi dokumentációt az abban szerepl� tartalommal 
elfogadja. 
2.) Amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti F�osztálya az 
ajánlattételi felhívást, valamint az ajánlattételi dokumentációt az ellen�rzése során 
jóváhagyja, akkor a Képvisel�-testület az elfogadott tartalommal kiírja „Az ezeréves Visegrád 
Városközponti fejlesztése” (KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009) tárgyú projekt keretében 
megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak ellátására a Közbeszerzésr�l 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 121. §. (1) b pontja és 122. §. (7) a pontja szerint közbeszerzési 
eljárást. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
11. npr: Egyebek 
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy a polgármester úr tájékoztassa a lakosságot, akár írásban is a 
kommunális adóval kapcsolatos változásokról.  
 
Félegyházi András: Sajnos, többen rosszul, szemétdíjként értelmezik a kommunális adót, 
ami azért került bevezetésre még régen, mert az akkori városvezetés nem tudta beszedni a 
szemétdíjat. A kommunális adóból befolyt összeg a felét fedezi a településen összeszedett 
hulladék elszállításnak. Ez az adó arra szolgál, hogy a közterületek rendben tartását, hó 
eltakarítást, f�nyírást és ilyen dolgokat finanszírozza bel�le az önkormányzat. Tehát szemétdíj 
ilyen értelemben nincs a településen. Az kétségtelen, hogy sokak számára úgy t�nt, mintha 
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megemelkedett volna a kommunális adó, de a kommunális adót legutóbb 2011-ben 
módosította az akkori képvisel�-testület, melynek a hatálybalépése 2012. második félévében 
volt. Tehát ezt nem ez a testület emelte meg, az viszont igaz, hogy a kedvezmények 
rendszerét megváltoztatták, így sokan olyan helyzetbe kerülhettek, hogy a kedvezmény 
elvonásával többet kell fizetniük. Err�l a következ� Visegrádi Hírekben is közzéteszi a 
tájékoztatást. Azt is el kell mondani, hogy Visegrád lakossága még így is kedvez�bb 
helyzetben van a környékbeli településekhez képest, mert ilyen alacsony ún. közköltséget a 
lakosok sehol nem fizetnek. Megérti azokat, akik ezt jelent�s tehernek érzik, de sajnos ezt 
idén már nincs módjában a testületnek módosítani, viszont a jöv� évben az idei év 
tapasztalataiból áttekintik ezt a kérdéskört.  
 
Schüszterl Károly: Jelezte, hogy a faaprítéknak kelleni fog egy fedett hely, mert azt szárazon 
kell tárolni, hogy f�teni lehessen vele. 
 
Félegyházi András: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
   polgármester                            aljegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    6/2013. 
Határozatok száma: 39-56/2013. (02.21.) 

 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

2013. február 21-én megtartott nyílt ülésér�l  
 
 
 
1. Visegrád Város Önkormányzatával megkötött fogászati feladat-ellátási szerz�dés 
módosítása 
2. Véd�n�i Szolgálat beszámolója 2012. évi éves munkájáról 
3. Házi és üzemorvos beszámolója a 2012. évi éves munkájáról 
4. Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2012. évi 
tevékenységér�l 
5. A Képvisel�-testület és szervei szervezeti és m�ködési szabályzatáról szóló 4/2011. 
(III. 24.) önkormányzati rendelet módosítása- hétf�i kiküldés! 
6. A Polgármesteri Hivatali SZMSZ és a hozzá kapcsolódó szabályzatok és az alapító 
okiratának módosítása 
7. Visegrád Csalogány u 1268 hrsz-ú és a Rákóczi u. 2/a fsz/2 önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok értékesítésre történ� kijelölése 
8. Közterületek elnevezése 
9. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletalkotási ütemterv elfogadása 
10. Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár igazgatói állására pályázat kiírása 
11. Visegrád 64/14 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant érint� közvilágítási 
földkábel csere kapcsán tulajdonosi nyilatkozat és közútkezel�i hozzájárulás kérése 
12. Kutibusz Kft-vel tartozás elismerés tárgyában kötend� megállapodás 
13. Ispán László és Ispán Márta kérelme közterület használati díj csökkentésére 
14. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. február 21-én 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
 
 
 
Meghívott:  
 
    Tavasné Dr. Tóth Mária fogszakorvos 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester úr jelezte, hogy egy kicsit késni fog. Ismertette a napirendi pontokat. 
 
Bártfai István: Javasolta, hogy mivel a 3. napirendi pont meghívott vendége már jelen van, 
javasolta, hogy vegyék el�re annak tárgyalását. 
 
Félegyházi András: Egyetértett a javaslattal, kérdezte a képvisel�ket, aki az így módosított 
napirendet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
ülés napirendjét elfogadta. 
 
Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt id�szak eseményeir�l 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy egyeztetést folytatott a Viziterv képvisel�ivel, akik az 
árvízvédelmi tervet készítették ezel�tt 10 évvel az önkormányzatnak. Ezt évente felül kellene 
vizsgálni, de az elmúlt 10 évben ez nem történt meg. Amíg az árvízvédelmi beruházás nem 
készül el eszerint kell védekezni. 

- A T�zoltó�rs Társulásnak volt egy ülése, ahol az elnök arról számolt be, hogy 
elkészültek az épület tervei, engedélyezési folyamatban vannak. Kérte, hogy Visegrád 
fizesse be azt a hozzájárulást, ami az alapító okiratban rá hárul, ezt sem 2011-ben, sem 
2012-ben nem tervezte be az önkormányzat a költségvetésbe, de idén ez megtörtént, 
úgyhogy ez kifizethet� lesz. A tervek kompletté tételére a települések között egyenl� 
arányban javasolta a plusz költséget, ami Visegrádra nézve 120.000,- Ft-ot jelent, 
amir�l majd dönteni szükséges.  

- Tárgyalást folytatott a Duna Maraton szervez�ivel az esetleges helyszínváltoztatásról, 
és abban maradtak, hogy ez idén is ott lesz megrendezve, ahol idáig is, tehát elálltak a 
módosítástól.  

- A volt rend�rségi épület ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatban folyamatosan 
történt a levelezés a különböz� illetékes szervekkel. A Vidékfejlesztési Miniszter 
támogatólag aláírta a kezdeményezést. Innent�l kezdve már „csak” ügyintéz�i, 
technikai kérdés, hogy ez az épület az önkormányzat tulajdonába kerüljön.  

 
1. npr: Visegrád Város Önkormányzatával megkötött fogászati feladat-ellátási szerz�dés 
módosítása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Tavasné Dr. Tóth Mária fogszakorvos 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Képvisel�-testület tavaly decemberben fogadta el azt a határozatot, mely 
a meglév� feladat-ellátási szerz�dés jogszabályváltozások miatti új alapokra történ� 
helyezését tette szükségessé. A szerz�dés aláírásra is került. A fogorvosn� kérelemmel fordult 
a testülethez, mert az egészségbiztosítási pénztár azt a tájékoztatást adta, hogy Kisoroszi és 
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Visegrád vonatkozásában nem elegend� a 20 óra fogászati ellátásra a rendelési id�, hanem 23 
órát javasolnak beépíteni 4 napra, kedd kivételével. Az önkormányzat is kapott erre 
vonatkozólag egy levelet. Tehát az el�terjesztés err�l szól. 
 
Tavasné Dr. Tóth Mária: Elmondta, hogy az egészségbiztosítási pénztár lakosság arányosan 
határozza meg az óraszámot, jelenleg ezért 23 órában határozták meg a rendelési id�t. 
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság megtárgyalta az ügyet és 
elfogadásra javasolja. Viszont kéri a bizottság a hivatali szint� közrem�ködést abban, hogy 
Kisoroszi is tegye meg a szükséges lépéseket, annak érdekében, hogy az egészségbiztosítási 
pénztár által kívánatosnak tartott állapot fennálljon. A másik kérés pedig az volna, hogy nem 
teljesen rendezett az egészségház takarítása, ebben szeretnének segítséget kérni, f�ként a 
folyosói részen, a téli id�szakban. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város önkormányzat Képvisel�-testületének  
39/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a fogorvosi tevékenység 
vállalkozási formában történ� ellátására az önkormányzat és a fogorvosi szolgáltató Tavasné 
Dr. Tóth Mária között 2012. december 21-én létrejött szerz�dés 9. a) pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
Hétf�:   13.00-19.00  
Kedd:   szünnap  
Szerda:  7.30-13.00  
Csütörtök:  13.00-19.00  
Pétek:   7.30-13.00 
 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a szerz�dés 
módosításának aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
- Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett, így a Képvisel�-testület 7 

f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes. – 
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2. npr: Véd�n�i Szolgálat beszámolója 2012. évi éves munkájáról 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy Balogh Zoltánné véd�n� nem tudott jelen lenni a mai 
ülésen, de elküldte részletes beszámolóját, számadatokkal is alátámasztva. A tavalyi év végén 
egy új szoftvert kellett vásárolni, ami szükséges volt a hatékony munkához. 
 
Hintenberger András: A Népjóléti Bizottság tárgyalta, a beszámoló magas színvonalú, 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Bártfai István: Jó volna b�víteni az évente megszervezett méhnyakrák sz�rést, mert sokan 
jelezték, hogy nem tudtak róla, csak utólag, tehát jó lenne a jöv�ben erre nagyobb hangsúlyt 
fektetni, hogy szélesebb körben meg legyen hirdetve. Illetve kéri a bizottságot vizsgálja meg 
annak a lehet�ségét, hogy hogyan lehetne esetlegesen ezt kiterjeszteni eml�rák sz�résre is, 
mert ahogyan a lakossággal err�l beszélgetett úgy tapasztalja, hogy igény lenne rá, hiszen 
magánúton egy ilyen vizsgálat több ezer forintba kerül, helyben megszervezve talán többen 
rászánnák magukat, hogy elmenjenek a sz�résre és 1000-1500 Ft-al még hozzá is tudnának 
járulni. De a férfiakra gondolva akár egy prosztatarák sz�rést is jó volna megszervezni. 
 
Bálint Zsolt: A véd�n�nek egy kérése volt, hogy a padlózatot idén csinálja meg az 
önkormányzat, ez be is lett tervezve a költségvetésbe. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
40/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Véd�n�i 
Szolgálat 2012. évi éves munkájáról szóló beszámolóját, az abban szerepl� tartalommal. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Házi és üzemorvos beszámolója a 2012. évi éves munkájáról 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az ülés megkezdéséig nem érkezett beszámoló a háziorvostól, nem is jött 
el, nem is jelezte, hogy távol marad. Ennek tükrében javasolta, hogy ne tárgyalja ma a 
képvisel�-testület a háziorvosi beszámolót.  
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Hintenberger András: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság szintén kérte a beszámolót a 
doktorn�t�l, de �k sem kapták meg. Úgy gondolták, hogy a márciusi ülésen ismételten 
napirendre veszik, remélve azt, hogy addig megkapják a beszámolót.  
 
Félegyházi András: Mivel egyéb hozzászólás, kérdés, illetve javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki egyetért azzal, hogy a házi-és üzemorvos beszámolóját vegyék le napirendr�l, 
ezt kézfelemeléssel jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a „Házi-és üzemorvos beszámolója a 2012. éves 
munkájáról” cím� napirendi pontot leveszi napirendr�l. 
 
4. npr: Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2012. évi 
tevékenységér�l 
El�terjeszt�: Mikesy Tamás M�vel�dési Ház igazgató 
 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás m�vel�dési ház igazgatóját, képvisel�t, hogy 
ismertesse az el�terjesztést. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, az írásbeli beszámoló elkészült, megpróbálta a lehet� 
legrészletesebben ismertetni a testülettel a házban folyó munkát. Kiegészíteni nem kívánja, ha 
kérdés van, arra természetesen szívesen válaszol. 
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a Bizottságuk megtárgyalta a beszámolót, elfogadásra 
javasolja. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy egyetért azzal, hogy a ház komolyabb felújítási 
munkálataival foglakozni kell az idén, hiszen gyakorlatilag nagyobb felújítás a 70-es évek óta 
nem történt.  
 
Mikesy Tamás: Az idei évben azt szeretnék megvalósítani, hogy a két meglév� járdaszakaszt 
összekötnék, illetve az utcafronti kerítést és a kaput felújítanák.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képvisel� nem szavazott)a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
41/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Mátyás Király 
M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár 2012. évi éves munkájáról szóló beszámolóját, az abban 
szerepl� tartalommal. 
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Határid�: azonnal 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 

5. npr: A Képvisel�-testület és szervei szervezeti és m�ködési szabályzatáról szóló 
4/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosítása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy a rendelet módosítását egyrészt az indokolja, hogy az 
önkormányzatnak nincsen külön alapító okirata, ezért a szakfeladatokat a Szervezeti és 
M�ködési Szabályzatának mellékletében kell szabályoznia. Másrészt január 1-vel hatályba 
lépett az új önkormányzati törvény, ehhez hozzá kellett igazítani az SZMSZ-t.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy e napirendhez, illetve a következ�höz is 
kapcsolódva felkérte aljegyz� urat, hogy készítsen arról egy tájékoztatást, hogy az elmúlt két 
évtizedben milyen állapotban voltak a hivatali szabályzatok. 
 
Dr. Szabó Attila: Az írásos összefoglalót a testület tagjai megkapták. Elmondható, hogy a 
polgármesteri hivatal m�ködését, feladat és hatáskörét meghatározó szabályzatok közül 
például a közszolgálati szabályzat, cafetéria szabályzat megvolt, de túlnyomó többsége 
hiányzott. Ebb�l kifolyólag nem tudta megállapítani, hogy a jogszabályok követése 
megtörtént-e. A t�zvédelmi, munkavédelmi szabályzat a közbeszerzési értékhatárt el nem ér� 
közbeszerzések szabályzata, a szabálytalanságok kezelésének szabályzata, informatikai 
szabályzat, a személyes adatok védelmér�l szóló szabályzat, a közérdek� adatok védelmére 
vonatkozó szabályzat sajnos nem volt. Ebb�l kifolyólag a hivatal jogi szabályozása hiányos 
volt, így sajnos nem megfelel� színvonalú. A szabályzatokat most elkészítette, amennyiben 
azokat a testület elfogadja, akkor a jogszabályi hiányosság megsz�nik.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Megköszönte a tájékoztatást. Úgy véli, hogy néhány fontos 
szabályozó hiánya akár komoly gondot is okozhatott volna, mondjuk egy küls� hatósági 
ellen�rzés esetén, de elmondható, hogy direkt feladatellátást veszélyeztet� hiányosságok azért 
nem voltak, hiszen például kiadmányozási szabályzat volt.  
 
Dr. Szabó Attila: Igen ez így van. Fontossági sorrendet nem szeretne megállapítani ezen 
szabályzatok között, de úgymond az alap szabályzatok megvoltak.  
 
Bálint Zsolt: Kinek a feladata lett volna a hiányzó szabályzatok elkészítése? 
 
Dr. Szabó Attila: A mindenkori hivatalvezet� feladata.  
 
Félegyházi András: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki a rendelet módosítását elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képvisel�-testület és szervei szervezeti és m�ködési 
szabályzatáról szóló 4/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete  

a Képvisel�-testület és szervei szervezeti és m�ködési szabályzatáról szóló 4/2011. (III.24.)  
( a rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 

 
6. npr: A Polgármesteri Hivatali SZMSZ és a hozzá kapcsolódó szabályzatok és az 
alapító okiratának módosítása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy az alapító okirat módosítását többek között az indokolja, 
hogy a hivatal elnevezése megváltozik, továbbá azáltal, hogy az önkormányzat és a hivatal két 
külön költségvetési szerv lett, a szakfeladatok egy része átkerült az önkormányzathoz, amit a 
hivatal alapító okiratából törölni kellett. A szervezeti és m�ködési szabályzat és a hozzá 
kapcsolódó szabályzatok az el�terjesztés mellékletében szerepelnek. Vannak bizonyos 
pénzügyi jelleg� szabályzatok, amelyeket a bels� ellen�rzés keretében megbízott cég fog 
átvizsgálni és a fels�bb szint� jogszabályokhoz igazítani, amelyek, ha elkészülnek a testület 
elé fognak kerülni.  
 
Félegyházi András: Megköszönte Dr. Szabó Attila aljegyz� úr munkáját, melyet a 
szabályzatok elkészítése során végzett, hiszen jelent�s mennyiség� anyagot kellett 
elkészítenie.  
 
Bártfai István: Az informatika szabályzat kapcsán elmondta, jó volna, ha a kiküldött testületi 
anyagok elektronikusan a honlapon archiválva lennének, hogy kés�bb is bármikor 
visszakereshet�ek legyenek. 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy az ülések el�terjesztései, a jegyz�könyv mellékletét 
képezik, azok a hivatalban visszamen�leg nyomtatott formában bármikor visszakereshet�ek, 
de nem látja akadályát az elektronikus archiválásnak sem, mivel ez egyébként is közérdek� 
adatnak min�sül.  
 
Bártfai István: Módosító javaslattal élt a közbeszerzési értékhatárt el nem ér� szabályzattal 
kapcsolatosan, mely szerint a beérkez� ajánlatokat zárt borítékban kezeljék a bontásig és a 
bontást bizottság végezze. 
 
Félegyházi András: Javasolja, hogy a bizottságot a mindenkori jegyz� jelölje ki. Mivel a 
témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki 
az általa felolvasott, az alapító okirat módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
42/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2013. február 22-i hatállyal a 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, 
és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képez�, egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát. 
 

Határid�: 2013. február 22. 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
1. számú melléklet 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 76/2000. (IX.27.) Ökt. számú 
határozattal jóváhagyott és azt módosító 184/2009. (IX.30.), 158/2010. (VII.15.) Ökt. számú 
határozatokkal megállapított, Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84. § (1) 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 2013. február 22-t�l az alábbiak tekintetében módosítja: 
 
1) Az alapító okirat bevezet� része helyébe az alábbi szöveg lép: 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete, mint a Polgármesteri Hivatal 
felügyeleti szerve – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 84. § (1) 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: 
 
2) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„Költségvetési szerv neve: Visegrádi Polgármesteri Hivatal” 
 
3) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„Alaptevékenysége: 
Közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
alapján az önkormányzat m�ködésével, valamint a polgármester és a jegyz� feladat és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való el�készítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátása  
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Alaptevékenységi szakágazat: 841126 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 
 
4)  Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:önállóan m�köd� és gazdálkodó költségvetési 
szerv 
 
5) Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Költségvetési szerv 
felügyeleti szervének neve, székhelye:   Visegrád Város Önkormányzat                          
  Képvisel�-testülete 
 2025 Visegrád, F� u. 81. 
Illetékessége:  Visegrád Város közigazgatási területe 
 
6) Az alapító okirat 6. pont „Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan m�köd� és gazdálkodó 
költségvetési szerv” szövegrésze törlésre kerül. 
 

7) Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A költségvetési szerv vezet�jének (vezet� szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 
választási rendje: 
A költségvetési szerv vezet�je a jegyz�. A polgármester a közszolgálati tisztvisel�kr�l szóló 
2011. évi CXCIX törvény 247. §-a alapján – nyilvános pályázat útján- a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelel� jegyz�t nevez ki a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 82 § (1) bekezdése alapján. A kinevezés 
határozatlan id�re szól. A  munkáltatói jogokat a jegyz� felett a polgármester gyakorolja.  
 
8) Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: 
A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására illetve a 
költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megsz�nésére, megszüntetésére 
els�dlegesen a közszolgálati tisztvisel�kr�l szóló 2011. évi CXCIX törvény, kifejezett 
rendelkezése hiányában, másodlagosan a Munka Törvénykönyvér�l szóló 2012. évi I. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
 
9) Az alapító okirat az alábbi 9. ponttal egészül ki: 
 
A költségvetési szerv vezet�jének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési szerv 
vezet�jeként járhat el: 
9.1 A költségvetési szerv vezet�je, aki teljes jogkörben képviseli az intézményt. A vezetésben 
fennálló felel�sségét, képviseleti és döntési jogkörét a Magyarország helyi önkormányzatairól  
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szóló törvény 2011. évi CLXXXIX törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a közszolgálati tisztvisel�kr�l szóló 2011. évi CXCIX törvény és a Munka 
Törvénykönyvér�l szóló 2012. évi I törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei, továbbá 
a költségvetési szerv Szervezeti és M�ködési Szabályzata határozza meg. 
9.2 A költségvetési szerv vezet�jének távolléte esetén, az intézmény Szervezeti és M�ködési 
Szabályzatában rögzített helyettesítési rend az irányadó. 
 
10) Az alapító okirat az alábbi 10. ponttal egészül ki: 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nem végez és nem folytat. 

11) Az alapító okirat az alábbi 11. ponttal egészül ki: 
 
A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési joga: 
11.1. A Képvisel�-testület a költségvetési szerv részére biztosítja az Önkormányzat tulajdonát 
képez� Visegrád, F� u. 81. szám alatti 650 hrsz-ú ingatlant. 
A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon ún. könyv szerinti értékét 
(adatait) az ingatlan tulajdonosa, Visegrád Város Önkormányzatának a tárgyévi 
költségvetése végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási rendelet mellékletei, évente, 
folyamatosan rögzítik, és nyilván tartják. 
A költségvetési szerv használatában álló, az intézmény részére, a leltár szerint átadott, illetve 
nyilvántartott eszközöket intézményi leltára rögzíti. Ezen eszközöket az intézmény a feladata 
ellátásához szabadon használhatja. 
A költségvetési szerv ingó vagyonához tartoznak a polgármesteri hivatal saját részre 
megvásárolt, tulajdonát képez� eszközök, amelyeket az intézményi leltár nyilvántartja. Ezen 
eszközöket az intézmény a feladata ellátásához szabadon használhatja. 
 
11.2. A költségvetési szerv használatában és birtokában lév� ingatlan vagyont kizárólag az 
irányító szerv, Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete idegenítheti el és 
terhelheti meg (jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI törvény rendelkezései szerint bármely jogot vagy tényt, kötelezettséget), - a 
Képvisel�-testület által megalkotott, a jogügylet el�készítése id�pontjában érvényes és 
hatályos „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, 
valamint „az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól” szóló 5/2012. 
(III.29.) önkormányzati rendelet keretei között. 

 
12.) Az alapító okirat módosítását Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 
42/2013. (02.21.) számú határozatával 2013. február 22-i hatállyal hagyta jóvá. 
 
Visegrád, 2013. február  22.  
 
 Félegyházi András                         Dr. Szabó Attila 
      polgármester           aljegyz� 
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2. számú melléklet 
 

Visegrádi Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okirata 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete, mint a Polgármesteri Hivatal 
felügyeleti szerve – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 84. § (1) 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./ Költségvetési szerv neve:     Visegrádi Polgármesteri Hivatal 
 
2./ Székhelye és címe:     2025 Visegrád, F� u. 81. 
 
3./ Alaptevékenysége, közfeladata:  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény alapján az önkormányzat m�ködésével, valamint a polgármester és a 
jegyz� feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való el�készítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása      
Alaptevékenységi szakágazat: 841126 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 
 
4./ Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan m�köd� és gazdálkodó  
       költségvetési szerv 
 
5./ Költségvetési szerv 
felügyeleti szervének neve, székhelye:   Visegrád Város Önkormányzat                          
  Képvisel�-testülete 
  2025 Visegrád, F� u. 81. 
Illetékessége:   Visegrád Város közigazgatási területe 
 
6./ Alapítói jogokkal felruházott 
irányító szerv neve, székhelye:    Visegrád Város Önkormányzat 
       Képvisel�-testülete 
       Székhelye : 2025 Visegrád, F� u. 81. 

 
Létrehozásáról rendelkez� jogszabály (határozat):  
Alapítás: a törvény erejénél fogva 1990-ben   
Alapító Okirat: Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 76/2000.( IX.27.) 
számú önkormányzati határozatával elfogadva 

 
Jogel�d szervének megnevezése :    Visegrád Nagyközség Tanács 
       2025 Visegrád, F� u 81. 
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7./ A költségvetési szerv vezet�jének (vezet� szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 
megbízási, választási rendje: 
A költségvetési szerv vezet�je a jegyz�. A polgármester a közszolgálati tisztvisel�kr�l szóló 
2011. évi CXCIX törvény 247. §-a alapján – nyilvános pályázat útján- a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelel� jegyz�t nevez ki a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 82 § (1) bekezdése alapján. A 
kinevezés határozatlan id�re szól. A  munkáltatói jogokat a jegyz� felett a polgármester 
gyakorolja.  
8./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: 
A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására illetve a 
költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megsz�nésére, megszüntetésére 
els�dlegesen a közszolgálati tisztvisel�kr�l szóló 2011. évi CXCIX törvény, kifejezett 
rendelkezése hiányában, másodlagosan a Munka Törvénykönyvér�l szóló 2012. évi I. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
 
9./ A költségvetési szerv vezet�jének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési 
szerv vezet�jeként járhat el: 
9.1 A költségvetési szerv vezet�je, aki teljes jogkörben képviseli az intézményt. A vezetésben 
fennálló felel�sségét, képviseleti és döntési jogkörét a Magyarország helyi önkormányzatairól  
szóló törvény 2011. évi CLXXXIX törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a közszolgálati tisztvisel�kr�l szóló 2011. évi CXCIX törvény és a Munka 
Törvénykönyvér�l szóló 2012. évi I törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei, továbbá 
a költségvetési szerv Szervezeti és M�ködési Szabályzata határozza meg. 
9.2 A költségvetési szerv vezet�jének távolléte esetén, az intézmény Szervezeti és M�ködési 
Szabályzatában rögzített helyettesítési rend az irányadó. 
 
10. /A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nem végez és nem folytat. 

11./ A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési joga: 
11.1. A Képvisel�-testület a költségvetési szerv részére biztosítja az Önkormányzat tulajdonát 
képez� Visegrád, F� u. 81. szám alatti 650 hrsz-ú ingatlant. 
A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon ún. könyv szerinti értékét 
(adatait) az ingatlan tulajdonosa, Visegrád Város Önkormányzatának a tárgyévi költségvetése 
végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási rendelet mellékletei, évente, folyamatosan rögzítik, és 
nyilván tartják. 
A költségvetési szerv használatában álló, az intézmény részére, a leltár szerint átadott, illetve 
nyilvántartott eszközöket intézményi leltára rögzíti. Ezen eszközöket az intézmény a feladata 
ellátásához szabadon használhatja. 
A költségvetési szerv ingó vagyonához tartoznak a polgármesteri hivatal saját részre 
megvásárolt, tulajdonát képez� eszközök, amelyeket az intézményi leltár nyilvántartja. Ezen 
eszközöket az intézmény a feladata ellátásához szabadon használhatja. 
11.2. A költségvetési szerv használatában és birtokában lév� ingatlan vagyont kizárólag az 
irányító szerv, Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete idegenítheti el és 
terhelheti meg (jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI törvény rendelkezései szerint bármely jogot vagy tényt, kötelezettséget), - a 
Képvisel�-testület által megalkotott, a jogügylet el�készítése id�pontjában érvényes és 
hatályos „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, 



14 
 

valamint „az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól” szóló 5/2012. 
(III.29.) önkormányzati rendelet keretei között 

Záradék: 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a 
hatályos jogszabályokban foglaltak alapján a Visegrádi Polgármesteri Hivatal jelen alapító 
okirata a 76/2000. (IX.27.) Ökt. számú határozattal jóváhagyott és azt módosító 184/2009. 
(IX.30.), 158/2010. (VII.15.), valamint a 42/2013. (II.21.) számú Ökt határozatokat egységes 
szerkezetbe foglalva tartalmazza. 
 
Visegrád, 2013. február 22. 
 
 
  Félegyházi András                         Dr. Szabó Attila 
      polgármester           aljegyz� 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki Bártfai István módosító javaslatával 
egyetért, - mely a közbeszerzési értékhatárt el nem ér� beszerzések esetén a zárt borítékban 
való kezelést és a bizottság általi bontást javasolta - ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
43/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési értékhatárt 
el nem ér� szabályzatot módosított tartalommal fogadja el, az alábbiak szerint: 
„Az 500 eFt feletti beruházásokra beérkez� árajánlatokat zárt borítékban kell kezelni, melyek 
bontását a jegyz� által kijelölt bizottság végzi.” 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a hivatal SZMSZ-ét és a hozzá tartozó, 
általa ismertetett szabályzatokat elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
44/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képez� Visegrád Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M�ködési Szabályzatát 
változtatás nélkül jóváhagyja. 
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2.)  A Képvisel�-testület változtatás nélkül tudomásul veszi az 1.) pont szerinti szabályzathoz  
hozzárendelt alábbi szabályzatokat: 
a) Közszolgálati és Cafeteria Szabályzat, 
b) Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, 
c) Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök meghatározása, 
d) A kiadmányozás rendjének szabályozása, 
e) Polgárok személyes adataival kapcsolatos eljárások rendjére vonatkozó adatvédelmi 
szabályzat 
f) Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat, 
g) Közérdek� adatok kezelésének, nyilvánosságra hozatala szabályozása, 
h) Informatikai és Adatbiztonsági Szabályzat, 
i) Munkavédelmi Szabályzat, 
j) T�zvédelmi Szabályzat 
k) Egyetértési jog gyakorlására megállapodás, 
l) Dohányzási szabályzat a nemdohányzók védelmében. 
m) Közbeszerzési értékhatárt el nem ér� beszerzések szabályairól szóló, 
n) Szabálytalanságok kezelésér�l szóló szabályzat.            
3.)  A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy gondoskodjon a képvisel�-
testület ezen határozat 1.) pontjában jóváhagyott és a 2.) pontjában tudomásul vett 
szabályzatokban foglaltak folyamatos naprakészségér�l és szükség esetén a Képvisel�-testület 
elé beterjesztésér�l. 
 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felel�s:  Dr. Szabó Attila aljegyz� 

Beszámolás határideje:  a Polgármesteri Hivatali SZMSZ módosításakor 
 
7. npr: Visegrád Csalogány u. 1268 hrsz-ú és a Rákóczi u. 2/a fsz/2 önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok értékesítésre történ� kijelölése 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Városfejlesztési Bizottság javasolta, hogy e két ingatlant eladásra 
hirdesse meg a képvisel�-testület, mivel a Csalogány utcai ingatlanra konkrét vételi szándék 
érkezett. Az önkormányzatnak ezzel az ingatlannal konkrét elképzelései nincsenek. A 
Rákóczi utcai lakást korábban bérbe adta az önkormányzat, de sajnos a bérl� több százezer 
forintos hátralékot halmozott fel, így a szerz�dés felmondásra került, a bérl�ket kilakoltatta a 
hivatal. Az értékelésre való kijelölés a képvisel�-testület kizárólagos hatásköre.  
 
Hintenberger András: Tervezve volt ez bevételként az idei költségvetésbe? Ha nem, akkor 
mire lehet fordítani a bevételt, amennyiben elkelnek az ingatlanok.  
 
Dr. Szabó Attila: A bizottságnak az volt az álláspontja, hogy az ebb�l befolyó bevételt 
konkrét ingatlanfejlesztésre fordítsa az önkormányzat.  
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Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy a lakásból származó pénzt ugyanilyen 
szociális lakások fejlesztésére vagy új önkormányzati bérlakásokra fordítsa az önkormányzat. 
A telekb�l befolyót pedig közterületek fejlesztésére.  
 
Félegyházi András: Mivel egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt ismertette a határozati 
javaslatot, kérdezte a képvisel�ket, aki a Csalogány utcai 1268 hrsz-ú telek eladásra való 
meghirdetésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
45/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (továbbiakban: vagyonrendelet) szóló 
5/2012. (III.29.) Önk. rendelet 8 § b) pontja alapján a Visegrád, Csalogány u. 1268 hrsz-ú 
„beépítetlen terület” m�velési ágú 740 m2 alapterület� önkormányzati tulajdonú ingatlanát a 
vagyonrendeletnek megfelel� eljárás szerint értékesítésre jelöli ki. A nyilvános pályázat 
kiírására, a pályázati eljárás lebonyolítására a vagyonrendelet 10.§ (2) bekezdése alapján a 
képvisel�-testület a Polgármesteri Hivatal vezet�jét Dr. Szabó Attila aljegyz�t kéri fel. 
2) A Képvisel�-testület egyúttal felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a nyilvános pályázati 
eljárás lebonyolítását követ�en készítsen újabb el�terjesztést, mely alapján az ingatlanra 
érkezett konkrét vételi ajánlatok ismeretében meghozható a végleges döntés. 
 

Határid�: 2013. március 31. 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a Rákóczi utcai lakás eladásra való 
kijelölésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
46/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) Önk. rendelet 8 § b) 
pontja alapján Visegrád, Rákóczi u. 2/a fsz/2 szám alatt található 241/8/A/2 hrsz-ú „lakás” 
m�velési ágú önkormányzati tulajdonú ingatlanát a vagyonrendeletnek megfelel� eljárás 
szerint értékesítésre jelöli ki. A nyilvános pályázat kiírására, az ingatlan forgalmi 
felértékeltetésére, valamint a pályázati eljárás lebonyolítására a vagyonrendelet 10.§ (2) 
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bekezdése alapján a képvisel�-testület a Polgármesteri Hivatal vezet�jét Dr. Szabó Attila 
aljegyz�t kéri fel. 
2) A Képvisel�-testület egyúttal felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a nyilvános pályázati 
eljárás lebonyolítását követ�en készítsen újabb el�terjesztést, mely alapján az ingatlanra 
érkezett konkrét vételi ajánlatok ismeretében meghozható a végleges döntés. 
 

Határid�: 2013. március 31. 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
8. npr: Közterületek elnevezése 
El�terjeszt�: Hintenberger András képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Hintenberger András képvisel�t, hogy ismertesse az 
el�terjesztést. 
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy polgármesteri megrendelésre elkészült egy olyan 
anyag, ami megalapozta a visegrádi közterületek elnevezését. Az utóbbi id�ben megvalósult 
szálloda és egyéb építkezések következtében egyre több igény merült fel a közterületek 
elnevezésére és ez által házszámok kiosztására. A bizottsági ülésen hosszas vita el�zte meg 
azt a javaslatot, ami most végül el�terjesztésre került.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a Duna parti és Sirály utcával egyetért, a Mátyás Király 
térrel viszont nem tud egyetérteni, mert róla már van utca és intézmény is. A Szentháromság 
térrel szintén egyet tud érteni, viszont a Széchenyi térrel megint csak nem szimpatizál. Így 
javasolja a 3. és 5. pontot kivenni a határozati javaslatból. 
  
Bártfai István: A Széchenyi tért inkább Milleniumi térnek nevezné el.  
 
Félegyházi András: Mivel egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki Mikesy Tamás módosító javaslatával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
47/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Mikesy 
Tamás képvisel� módosító javaslatát, mely szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó 
határozati javaslat 3. és 5. (Mátyás Király tér és Széchenyi tér) pontját törli. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
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Dr. Kucsera Tamás Gergely: Javasolta módosítani a határozati javaslat szövegében a „2013. 
évi költségvetésb�l tervezze be” szövegrészt a „2013. évi költségvetésb�l biztosítsa” 
szövegrészre.  
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki Dr. Kucsera Tamás Gergely módosító 
javaslatával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
48/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Dr. Kucsera 
Tamás Gergely alpolgármester módosító javaslatát, mely szerint a közterületek elnevezésére 
vonatkozó határozati javaslat utolsó bekezdésében a „2013. évi költségvetésbe tervezze be” 
szövegrész helyébe a „a 2013. évi költségvetésében biztosítja” szövegrész kerül.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Ismertette a határozati javaslatot a módosításoknak megfelel�en. 
Kérdezte a képvisel�ket, aki az elfogadott módosító javaslatok szerint a határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
49/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján, - figyelemmel a 
Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság javaslatára - úgy dönt, hogy az alább 
felsorolt közterületeket nevezi el 2013. március 1-t�l: 
1.A 11-es út belterületi szakasza a Mátyás-szobortól a Bányatelep utcáig: Duna-parti út 
2. A Visegrád Hotel és a Sirály mögötti új utca: Sirály utca    
3. Szentháromság szobrot magába foglaló tér: Szentháromság tér 
A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy az 1. és 2. pontban szerepl� 
közterület elnevezésének az ingatlan-nyilvántartásban, illetve lakcímnyilvántartásban történ� 
átvezetésér�l gondoskodjon. 
A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy az 1. és 2. pontban elnevezett utcákban lakók 
lakcímnyilvántartásban történ� átvezetésének költségét átvállalja. A Képvisel�-testület felkéri 
Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy az ehhez szükséges fedezetet a 2013. évi költségvetéséb�l 
biztosítja. 
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Határid�: 2013. március 1. 

Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
9. npr: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletalkotási ütemterv elfogadása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Jegyz� úr elkészített egy rendelet alkotási ütemtervet, mely a testületi 
ülések id�pontjához igazodva tartalmazza a szükséges rendelet felülvizsgálatokat.  
 
Mikesy Tamás: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az ütemtervet és az általa javasolt 
módosításokat jegyz� úr át is vezette az el�terjesztésen. Ugyanezen ülésén megvizsgálta a 
2013. évi képvisel�i vagyonnyilatkozatokat is és azokat rendben találta.  
 
Félegyházi András: A márciusi ülésre tervezett településképi rendelet megalkotása 
véleménye szerint komoly társadalmi egyeztetésre és véleményeztetésre tarthat igényt, ezért 
úgy gondolja, hogy e rendelet megalkotására túl kevés id� lenne, ezért javasolja áttenni a 
június 20-i ülésre és ha van jelent�sége, akkor cseréljék meg a képvisel�k tiszteletdíjáról 
szóló rendelettel. A másik javaslata pedig, hogy a novemberi ülésre tervezett HÉSZ módosítás 
sem valószín�, hogy meg fog valósulni, tekintettel arra, hogy a rendezési tervnek jelenleg is 
folyik a felülvizsgálata és lehet, hogy településfejlesztési koncepcióhoz is hozzá kell majd 
nyúlni.  
 
Mikesy Tamás: Akkor talán jobb megoldás is lenne, ha kivennék a listából. 
 
Félegyházi András: Mivel több hozzászólás nem volt, javasolta, hogy a településképi helyi 
rendelet megalkotását tegyék át júniusra, és a június 20-án szerepeltetett képvisel�k 
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát pedig tegyék át márciusra. A 
November 21-re betervezett HÉSZ módosítást vegyék ki az ütemtervb�l. Kérdezte a 
képvisel�ket, aki a módosítást elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
50/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a rendelet alkotási 
ütemtervet az alábbiak szerint módosítja:  
 

1) a településképi helyi rendelet megalkotása (Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Bizottság tárgyalja) június 20-i testületi ülésen tárgyalandó 

2) a képvisel�k tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, szükség 
esetén módosítása  március 21-i ülésen tárgyalandó 

3) Helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása törlésre kerül 
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Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a módosításokkal együtt elfogadja a 
rendelet felülvizsgálati ütemtervet, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
51/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatára vonatkozó 2013. évi ütemtervét – határozat mellékletét képez� tartalommal – 
elfogadja. 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
melléklet 

 
2013. évi helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálati ütemterv 

 
2013. február 14. 
1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása. 
 
2013. március 21. 
1) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálat keretében 
történ� módosítása, nagy mérték� módosítása esetén újraalkotása (Közm�vel�dési, Oktatási, 
Ifjúsági és Népjóléti Bizottság tárgyalja)  
2) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet 
felülvizsgálat keretében történ�  módosítása, nagy mérték� módosítása esetén újraalkotása 
(Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság és Gazdasági és Pénzügyi Ellen�rz� 
Bizottság tárgyalja)  
3) a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztvisel�ket megillet� juttatásokról, 
valamint szociális és kegyeleti támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
4) tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet ismételt 
megalkotása. 
5) a képvisel�k tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, szükség esetén 
módosítása.   
 
2013. április 18. 
2) közterületek használatáról és a közterületi-használati díj megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. (Pénzügyi Ellen�rz� 
Bizottság tárgyalja) 
3) Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása. 
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2013. május 23.  
1) a köztisztaságról illetve a települési szilárd hulladék összegy�jtésér�l és elszállításáról  
szóló önkormányzati rendelet módosítása  
2) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményr�l, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásról szóló helyi rendelet felülvizsgálat keretében történ� módosítása, nagy mérték� 
módosítása esetén újraalkotása (Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság 
tárgyalja) 
 
2013. június 20. 
1) a településképi helyi rendelet megalkotása (Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 
tárgyalja) 
2) az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. 
3) a parkolás rendjér�l, valamint a parkoló és rakodóhelyek megváltásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása  
 
2013. szeptember 5.  
1) a lakások és helyiségek bérletér�l, valamint a lakbérek mértékér�l szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. 
 
2013. november 21. 
1) helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. 
 
10. npr: Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár igazgatói állására pályázat 
kiírása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila 
 

- Mikesy Tamás képvisel� távozott az ülésteremb�l, így a Képvisel�-testület 6 f�vel 
(7f�b�l) van jelen, határozatképes –  

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A M�vel�dési Ház igazgatójának megbízása ez év április 30-val lejár, ezért 
a képvisel�-testületnek pályázatot kell kiírnia az álláshely betöltésére. A jogszabályi 
rendelkezések szerint a pályázati feltételek az el�terjesztésben szerepelnek, a Népjóléti 
bizottság tárgyalta. 
 
Hintenberger András: A Népjóléti bizottság megtárgyalta a pályázat kiírását, és jelezni kell, 
hogy itt nem csak egyszer�en egy m�vel�dési házról van szó, hanem annak van két fontos 
része, az egyik a könyvtár, a másik a mozi. A bizottság kiírásra javasolja a pályázatot. 
 
Félegyházi András: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az 
ismertetett határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képvisel� nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
52/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a fenntartásában m�köd� Mátyás Király 
M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezet�i) munkakörének ellátására - 
határozat mellékletét képez� tartalommal- nyilvános pályázatot ír ki.  
 

Határid�: a pályázati felhívás megjelentetése azonnal 
Felel�s  : Dr. Szabó Attila  aljegyz� 

melléklet 
 

Pályázati felhívás 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete pályázatot hirdet Mátyás Király 
M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár igazgatói álláshely betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony id�tartama: határozatlan id�re szóló közalkalmazotti 
jogviszony. Magasabb vezet�i megbízás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidej�leg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhet�. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaid� (heti 40 óra)  
 
A vezet�i megbízás id�tartama: határozott id�re, 5 évre szól,  
         2013. május 1-t�l-2018. április 30-ig. 
 
Munkavégzés helye: 2025 Visegrád, Széchényi u. 11. 
 
A munkakörbe tartozó illetve a vezet�i megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok (m�vel�dési központ tevékenysége, 
közm�vel�dési könyvtári tevékenység, nyilvános filmszínházi filmvetítés, nyilvános 
közgy�jteményi tevékenység, egyéb szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészít� 
tevékenységek) ellátásának koordinálása, irányítása, ellen�rzése, az intézmény m�ködésének 
biztosítása, az intézmény költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása, 
valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtása. 
 

Illetmény és egyéb juttatások:A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról a m�vészeti, a közm�vel�dési és a 

közgy�jteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefügg� egyes 

kérdések rendezésér�l szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján. 
     



23 
 

Pályázati feltételek: 
− fels�fokú közm�vel�dési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi 

végzettség és fels�fokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy a kulturális 
szakemberek szervezett képzési rendszerér�l, követelményeir�l és a képzés 
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közm�vel�dési 
intézmény-vezet� tanfolyamon letett eredményes vizsga, 

− a fels�fokú közm�vel�dési végzettségének és szakképzettségének vagy a fels�fokú 
szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelel� feladatkörben legalább öt éves 
szakmai gyakorlatot szerzett,  

− legalább 2 éves vezet�i gyakorlat, 
− három hónapnál nem régebbi, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
− büntetlen el�élet és cselekv�képesség. 

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai végzettséget igazoló dokumentumok (diplomá(k) másolata, 
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
- részletes szakmai önéletrajz, 
- munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai vezet�i elképzelések, 
- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvev� személyek a teljes 
pályázati iratanyagba betekinthetnek. 
- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a képvisel�-testületi ülés nyilvánosságához 
hozzájárul-e, 
- vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása. 

 
A pályázat benyújtási határideje: Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán való 
megjelenést�l számított 30 nap. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat elbírálója Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete (2025 Visegrád, F� 
u. 81.)  
A pályázatokat az elbírálás el�tt a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakítása érdekében 
a Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság véleményezi.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30. 
 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban zárt borítékban „Mátyás 
Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár intézményvezet�i pályázat” felirattal Visegrád 
Város Önkormányzat Polgármesterének címezve kell benyújtani az alábbi címre 2025 
Visegrád, F� u. 81. 
 
Az állás a pályázat elbírálását követ�en, legkorábban 2013. május 1-t�l tölthet� be.  
 
Felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban Visegrád Város Önkormányzat Aljegyz�je Dr. 
Szabó Attila ad. (Tel.: 26/398-255) 
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A pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet és Visegrád Város Önkormányzat 
internetes oldalán, valamint a helyben szokásos módon (hirdet�táblák) kell közzétenni.  
Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határid� lejártakor- 
megfelel a jogszabályi el�írásoknak és a pályázati kiírásnak.  
A képvisel�-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
min�sítse és szükség esetén új pályázatot írjon ki. 
 

- Mikesy Tamás képvisel� visszatért az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 6 f�vel 
(7f�b�l) van jelen, határozatképes –  

 
11. npr: Visegrád 64/14 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant érint� közvilágítási 
földkábel csere kapcsán tulajdonosi nyilatkozat és közútkezel�i hozzájárulás kérése 
El�terjeszt�: Félegyházi András 
 
Félegyházi András: Észak-Budai Zrt tervezési csoportvezet�je Bajnóczi Zsolt kérelemmel 
fordult Visegrád Város Önkormányzatához, melyben kérte, hogy a társaságuk által az ELM� 
Hálózati Kft megbízásából a Visegrád, M11-es f�út 1 kV-os közvilágítási földkábel csere 
kapcsán érintett Visegrád 64/14 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan a 
képvisel�-testület a tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulásukat adja meg. A kérelmet 
tárgyalta a Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottság, ezért felkérte Bártfai Istvánt a 
bizottság elnökét a bizottság álláspontjának az ismertetésére.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Félegyházi András: Remélhet�leg a 11-es f�út mentén a közvilágítás javulni fog. Mivel 
egyéb hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a kiküldött határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
53/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az Észak-Budai Zrt 
(1037 Budapest, Kunigunda útja 76.) tervezési csoportvezet�je Bajnóczi Zsolt kérelmére a 
Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 64/14 hrsz-ú ingatlan egy 
részét érint� „Visegrád, M11-es f�út 1 kV-os közvilágítási földkábel csere”  cím� munka 
kapcsán  a benyújtott engedélyezési tervdokumentációk (tervszám:T-12/263) és m�szaki leírás 
alapján a tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulást megadja a következ� feltételek mellett: 
a) A munkálatok ideje alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelkezések, valamint a 
szerkezetek tárolása során a munkavédelmi, balesetvédelmi, egészségvédelmi és 
óvórendszabályok betartása kötelez�. 
b) A munkaárok folyamatos fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelez� köteles 
gondoskodni. 
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c) A megbontott területet köteles a kivitelez� a munkák befejezése után az eredeti állapotnak 
megfelel�en helyreállítani. A helyreállítást megfelel� felületzárással kell elvégezni. 
A károsodott közhasználatú zöldterületek helyreállítását a következ�képpen állapítom meg: 
Tereprendezés, humuszolás, füvesítés. 
d) Ha a közterület vagy a kialakított nyomvonal a végleges helyreállítás után 1 éven belül a 
végzett munka következtében megsüllyed, vagy egyéb meghibásodás keletkezik, annak 
helyreállítása a kivitelez� kötelezettsége. Halasztást nem t�r� helyreállítás a kivitelez� terhére 
elvégeztethet�. 
e) A közúton és árokban a munkavégzés ideje alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és 
egyéb szennyez�dések eltakarításáról a kivitelez� folyamatosan köteles gondoskodni. 
f) Ha az érintett területen az építkezés következtében bármilyen károsodás történne, annak 
helyreállítása  a kivitelez� feladata. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott 
kár megtérítésér�l a kivitelez� köteles gondoskodni. 
g) Jelen hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem 
mentesít. 
h) Az érintett közterületen lév� geodéziai jelek, közm�vek, létesítmények és m�tárgyak 
állagának megóvásáról a kivitelez� köteles gondoskodni. 
i) A kivitelezés során kikerül� és fölöslegessé váló anyagot – a veszélyes hulladéknak 
min�sül�   m�anyagot, stb. külön -  szemétlerakó helyre el kell szállítani. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Észak-Budai Zrt-t a 
képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: Kutibusz Kft-vel tartozás elismerés tárgyában kötend� megállapodás 
El�terjeszt�: Mikesy Tamás képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Mikesy Tamás: Ismertette az írásos el�terjesztésben foglalt el�zményeket. Miután a 2013. évi 
költségvetésbe betervezésre került a tartozás, így az idei évben végre lehet�ség van a 
kifizetésre. A pénz egy összegben kerül kifizetésre, így a Kutibusz Kft. a kamatot elengedi, 
ami több, mint 200.000,- Ft-os tétel lenne. Tulajdonképpen a velük kötend� tartozás-elismerés 
és megállapodás a tartozás teljesítésére vonatkozó részleteket tartalmazza. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy elismeri a követelést, de szeretné, ha fizetés két részletben 
történne, az els� március 15.-vel a második szeptember 15.-vel, így az egy összegben történ� 
kifizetést nem tudja támogatni.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Sajnos elmondható, hogy az idei költségvetésben 10 millió 
forint körül van már az az összeg, ami az elmúlt id�szak, az el�z� vezetés oda nem 
figyeléséb�l, hanyagságából adódik, gondol itt többek között az Aditus felé történ� tartozásra, 
a ki nem fizetett cafetéria juttatásra, és most erre a tételre. Ett�l függetlenül véleménye szerint 
ezeket a dolgokat a lehet� leghamarabb le kell rendezni. 
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Bártfai István: Igen, sajnos ezek az elmaradt tételek most már 10 millió forint körül vannak, 
ezért � ezt már nem tudja megszavazni. Azokat a személyeket kellene felel�sségre vonni, aki 
ezt okozta az önkormányzatnak. 
 
Mikesy Tamás: � megérti ezt a hozzáállást is, de az tény, hogy ez a cég úgymond 
jóhiszem�en járt el, hiszen Kiss Károly akkori alpolgármester úr aláírásával megrendelés van 
náluk, a munkát elvégezték, a számlát kibocsátották, s�t teljesítésigazolással is igazolni tudja a 
munka elvégzését. Ehhez képest másfél évre rá lehet�ség van arra, hogy kamat nélkül 
kifizessék ezt az elmaradt tételt. 
 
Félegyházi András: Mivel egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki 
az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
  
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
54/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Kutibusz Kft-vel 
szemben fennálló 1.375.000,- Ft összeg� tartozását elismeri.  
2.) A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a Kutibusz Kft-vel szemben fennálló tartozás 
kifizetésére a határozat mellékletét képez� tartalmú tartozás-elismerésre valamint a tartozás 
teljesítésére vonatkozó megállapodás aláírását követ�en kerül sor. 
3.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a határozat 
mellékletétt képez� tartalommal a megállapodás aláírására. 
 
Határid�:  1.) aláírásra: azonnal 
  2.) teljesítésre: 2013. március 15. 
Felel�s:  Félegyházi András polgármester 
 
13. npr: Ispán László és Ispán Márta kérelme közterület használati díj csökkentésére 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Egy tárgyalássorozaton vannak túl Ispán Mártával a Tavaszi Ízparádé 
rendezvény közterület foglalása tárgyában. Akkor már szintén tárgyalásban volt az 
önkormányzat Budenszki Józseffel, Lelkes Lászlóval és Koncz Áronnal, akik szintén ezt a 
területet szeretnék egész évre bérbe venni, de erre a hétvégére lemondanának a terület 
használatáról. A terület használati díjaként a Pénzügyi Bizottsággal egyeztetve 50.000,- Ft + 
Áfa/nap összeget ajánlottak meg. Az Ispán házaspár 35.000,- Ft/nap díjat tudna kifizetni, annak 
ellenére, hogy az 50.000 Ft is jelent�s kedvezményt jelent és tavaly úgy kaptak kedvezményt, 
hogy kötelez�en kulturális programot kellett biztosítaniuk, viszont ebben az évben ez nem lett 
volna kötelez�, így a rendezvény költségvetése ezzel csökkenhet. A meghívó számukra is 
kiküldésre került, de nem jöttek el a testületi ülésre.  
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Bálint Zsolt: Tavaly az els� alkalommal ingyenesen kapták meg a területet, majd újabb 3 
rendezvényük volt, melyre 35.000,- Ft volt a bérleti díj, ezt �k határozták meg, az 
önkormányzatnak az volt a kikötése, hogy legyenek kulturális programok. A mostani 
megbeszélésnél körvonalazódott az, hogy ne kelljen nekik kulturális rendezvényt szervezni, 
hogy ez ne emelje a költségvetésüket, ezt Ispán Márta üdvözölte is. Viszont mostani levelében 
erre hivatkozással kér kedvezményt az árból. Úgy gondolja, hogy ha így nem tudják 
megrendezni, akkor nem kell megrendezni.  
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy � ezt egy kulturális eseménynek, egy programnak 
tekinti, ami a város lakóinak épülésére szolgál, tehát a maga részér�l jónak látná, ha ezt meg 
tudnák rendezni, tehát a maga részér�l támogatja a kérelmet.  
 
Schüszterl Károly: � is úgy gondolja, hogy lehetne kedvezményt adni azzal a kikötéssel, 
hogy visegrádi vállalkozóknak ingyen adjon lehet�séget a vásározásra, és rendezze a tavalyi 
tartozását, a terület rendezésének költségeire vonatkozóan, amir�l szóbeli megállapodás volt és 
ezt Márti el is ismerte.  Fontos rendezni el�re azokat a kérdéseket is, hogy mit hogyan köteles 
rendbe tenni a terület használatára vonatkozóan, mivel helyi vállalkozó, ezért úgy gondolja, 
hogy segíteni kellene a kedvezménnyel. 
 
Mikesy Tamás: Valóban segíteni kell a helyi vállalkozókat, de úgy gondolja, hogy ez így is 
egy méltányos ár.  
 
Bártfai István: Javasolta, hogy legyen az ár 150.000,- Ft a három napra.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: A konkrét ügy apropóján úgy gondolja, hogy a jöv�ben az ilyen 
jelleg� ügyeket átadott hatáskörben mondjuk a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalhatná, hiszen 
valójában itt néhány 10 ezer forintról vitatkozik a testület. A konkrét ügyre vonatkozóan pedig 
úgy gondolja, hogy ha valóban volt egy szóbeli megállapodás a takarítási költségek 
rendezésére, akkor amíg azt nem rendezi, akkor nem is kellene itt a továbbiakról tárgyalni.  
 
Félegyházi András: Részben egyetért ezzel a felvetéssel, de ebben a konkrét ügyben 
szükséges egyezségre jutni, mert a jelenleg hatályos rendelet alapján így kell eljárnia a 
testületnek.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Sajnos nem lehet tudni, azt hogy mihez képest sok vagy kevés 
ez a területfoglalási díj, mert nincsenek konkrét rendelkezésre álló adatok e vonatkozásban. 
Ahhoz viszont hogy rugalmas legyen az önkormányzat, ahhoz ez szükséges lenne. Véleménye 
szerint a továbbiakban azzal a szokással is szakítani kellene már, ami egyébként eddig az 
összes önkormányzatra jellemz� volt, hogy habár úgy t�nik, hogy neki fizetnek mégis mindig 
az önkormányzat fut a pénze után a végén és az mindegy hogy 35 ezer forintos tétel vagy 35 
milliós.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság döntött, az 50.000,- Ft/napos díjtételt javasolta.  
 
Bártfai István: Visszavonta korábbi javaslatát, a 150.000,- Ft-ra vonatkozóan. 
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Félegyházi András: Az el�terjesztés tartalmaz egy határozati javaslatot, az összegre 
vonatkozóan két lehet�ség van. Az A) változat az 50.000,- Ft+Áfa/nap kulturális kötelezettség 
nélkül, a B) változat pedig 35.000,- Ft+Áfa/nap kulturális program rendezésének 
kötelezettségével. El�ször az A) változatot teszi fel szavazásra, kéri a testületet, aki az 50.000,- 
Ft+Áfa/nap összeggel ért egyet, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
55/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az alábbi határozati javaslatot nem 
fogadta el: 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Ispán László és Ispán 
Márta (2025 Visegrád, Újkert u. 11.) részére biztosítja a KRESZ-park és a hozzá kapcsolódó 
F� utca szakaszát 2013. március 15-17-ig a „Tavaszi Ízparádé” rendezvényre. 
2.) A Képvisel�-testület az 1. pontban meghatározott rendezvény közterület használati díját 
50.000,- Ft+Áfa/nap összegben állapítja meg. 
3.) Ispán László és Ispán Márta köteles a rendezvény végeztével a területet a használat el�tti 
rendezett állapotba visszaadni. 
4.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a közterület 
használatra vonatkozó határozat fenti tartalommal történ� kiadására, aláírására. 
 

Határid�: 2013. március 14. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kéri a testületet, aki a 35.000,- Ft+Áfa/nap összeggel ért egyet, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
56/2013. (02.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az alábbi határozati javaslatot nem 
fogadta el: 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Ispán László és Ispán 
Márta (2025 Visegrád, Újkert u. 11.) részére biztosítja a KRESZ-park és a hozzá kapcsolódó 
F� utca szakaszát 2013. március 15-17-ig a „Tavaszi Ízparádé” rendezvényre. 
2.) A Képvisel�-testület az 1. pontban meghatározott rendezvény közterület használati díját 
35.000,- Ft+Áfa/nap összegben állapítja meg. 
3.) Ispán László és Ispán Márta köteles a rendezvény végeztével a területet a használat el�tti 
rendezett állapotba visszaadni. 
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4.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a közterület 
használatra vonatkozó határozat fenti tartalommal történ� kiadására, aláírására. 
 

Határid�: 2013. március 14. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Ennek tükrében döntés nem született a kérelem ügyében, mivel egyik 
javaslatra sem érkezett többségi szavazat. 
 
14. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Tájékoztatta a testületet, hogy folyamatban van a szelektív hulladék 
gy�jtés rendezésének kérdése. A jelenlegi szolgáltató, a Remondis Kft. nem teljesíti a 
szerz�déses kötelezettségét a szelektív hulladékgy�jtésre vonatkozóan. Ezzel kapcsolatosan 
folynak a tárgyalások és rövid illetve hosszú távú megoldást is keresnek a problémára. A 
következ� Visegrádi Hírekben err�l lesz egy tájékoztatás.  
 
Bártfai István: Jelezte, hogy a Sziget utcai lakásoknál komoly problémák vannak, a teraszok 
fel vannak fagyva, tehát a Városfejlesztési Bizottság foglalkozni fog ezzel és megpróbálják a 
költségeket meghatározni, mert ezzel foglalkozni kell a jöv�ben.  
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több hozzászólás, kérdés nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
     polgármester                 aljegyz� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    8/2013. 
Határozatok száma: 61/2013. (03.06.) 

 

 

 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. március 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 

1. Visegrádi Sport Egyesület futball szakosztály TAO pályázati önrész biztosítása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. március 6-án 20:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 

Távol maradt:   Mikesy Tamás képvisel� 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület  
6 f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A mai napon második 
rendkívüli ülés összehívását az indokolja, hogy Bártfai István képvisel� úr jelezte, hogy a 
Visegrádi Sport Egyesületnek van egy rendkívüli kérelme a TAO pályázaton való részvétel 
önrészére vonatkozóan. Mivel a pályázat benyújtási határideje rendkívül sz�kös, ezért kéri a 
testületet, hogy ezt még a mai napon tárgyalja meg a most kiosztott és el�zetesen testületi 
megbeszélés keretében ismertetett költségvetés alapján. Mivel a javasolt napirendhez 
módosító javaslat nem érkezett, így kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Visegrádi Sport Egyesület futball szakosztály TAO pályázati önrész 
biztosítása 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A Visegrádi Sport Egyesület egy támogatási igényt nyújtott be TAO 
pályázat önrészére vonatkozóan, ami a teljes pályázati összeg 30%-át jelenti. Az el�zetes 
bizottsági ülés alapján az öltöz�k fejlesztésére 664.000,- Ft-ot,  öntöz� berendezés javítása, 
felújítása és b�vítése, aknák lefedésére 600.000,- Ft-ot, pálya karbantartó gép beszerzésére 
800.000,- Ft-ot, pálya felújítás m�trágyázással 500.000,- Ft-ot, összesen 2.564.000,- Ft 
pályázati összeget tud támogatni, ennek 30%os önrésze 800.000,- Ft-ot jelent. Az összeget a 
civil szervezetek támogatására el�irányzott tartalékalap terhére lehet elfogadni. Célzott 
támogatásként folyósítja az önkormányzat, melyhez elszámolási kötelezettsége van az 
egyesületnek, és természetesen felhatalmazó levéllel együtt támogatási szerz�désben rögzítve.  

 
Bálint Zsolt: Az elszámolást számlákkal kell igazolni. Javasolja, hogy a m�szaki el�adó 
ellen�rizze majd le a munkálatok elvégzését. 

 
Félegyházi András: Egyetértett a javaslattal. Mivel egyéb javaslat, kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az általa ismertetett javaslattal egyetért, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
61/2013. (03.06.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy 800.000,- Ft 
(pályázati önrész 30%) célzott támogatást nyújt a Visegrádi Sport Egyesület részére a 2013. 
évi „TAO” pályázat önrész fedezetére, melyet a Képvisel�-testület az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének civil szervezetek támogatása el�irányzott tartalék keret terhére biztosít. 
2.) A fejlesztési cél az alábbi tételeket tartalmazza: 

- öltöz�k felújítása:        664.000,-Ft 
- öntöz� berendezés javítása, felújítása és b�vítése, aknák lefedése:  600.000,- Ft 
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- pálya karbantartó gép beszerzése:      800.000,- Ft 
- pálya felújítás m�trágyázással:      500.000,- Ft 
         összesen: 2.564.000,- Ft 

3.) A Visegrádi Sport Egyesület fejlesztési munkákat, illetve az eszközök beszerzését 
számlákkal igazoltan köteles elszámolni.  
4.) A kivitelezést illetve beszerzést Visegrád Város Önkormányzata részér�l a m�szaki 
el�adóval kötelesek egyeztetni, illetve azok teljesültét a m�szaki el�adó igazolja. 
5.) A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a támogatás nyújtását támogatási szerz�déshez köti  
melynek részét képezi a felhatalmazó levél is. 
6.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a támogatási 
szerz�dés aláírására. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András  Dr. Szabó Attila 
polgármester      aljegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    7/2013. 
Határozatok száma: 57-60/2013. (03.06.) 

 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. március 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 

1. Bauer típusú vízszivattyú eladása 
 

2. 64/1 hrsz-ú ingatlan egy részének „kis-palotajátékok” kulturális rendezvény 
céljára történ� bérbeadása 

 
3. Szentendrei Rend�rkapitányság közterület használati kérelme 

 
4. A 282/2012. (11.15.) Ökt. határozat (termálvíz készletb�l történ� eladás esetén az 

ajánlati ár meghatározása) módosítása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. március 6-án  18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület  
6 f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bártfai István jelezte, hogy 
kés�bb érkezik. Ismertette a napirendi pontokat, melyhez módosító javaslat nem érkezett, így 
kérdezte, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Bauer típusú vízszivattyú eladása 
 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: A szivattyú korábban az árvízvédekezésben lett volna az önkormányzat 
segítségére, de sajnos kiderült, hogy e célra nem igazán felel meg, ezért a VKG-val 
egyeztetve úgy döntöttek, hogy érdemes volna eladni. Árajánlatokat kért be a hivatal és az 
értékének megfelel� ajánlat érkezett be.  
 
Dr. Szabó Attila: A vagyonrendelet szerint nem szükséges a nyilvános pályáztatás, mert 
1.000.000,- Ft értékhatár alatti. Az árajánlatok közül a kedvez�bb ajánlatot célszer� elfogadni.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy a befolyt összeget a VKG gépparkjára kívánják majd 
fordítani. Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
57/2013. (03.06.) 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az E�ry 
és Társa Kft. vételi ajánlatát a BAUER típusú szivattyúra vonatkozóan. 
2. A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy értékesíti a BAUER típusú szivattyút, tartozékaival 
együtt bruttó 480.315,- Ft+Áfa vételártért, az E�ry és Társa Kft. részére, a határozat 
mellékletét képez� adás-vételi szerz�désben foglaltak szerint. 
3. A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az adás-vételi 
szerz�dés aláírására.  

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 

2. npr: 64/1 hrsz-ú ingatlan egy részének „kis-palotajátékok” kulturális rendezvény 
céljára történ� bérbeadása 

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
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Félegyházi András: Egy hosszas tárgyalássorozat folyt Rajnák Lászlóval, aki elfogadta azt a 
terület használati díjat, amit a Pénzügyi Bizottsággal egyeztetve határoztak meg. Rajnák úr 
szerint biztosan több nap lesz, mint 10, így naponta 50.000,- Ft +Áfa-t fizet. Mivel a témával 
kapcsolatban kérdés nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� 
határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
58/2013. (03.06.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy közterület 
használati szerz�dést köt az Enteri�r ’92 Bt-vel, a 64/1 hrsz-ú, Platán sortól északra es� füves 
közterületre, a „Kispalotajátékok” kulturális rendezvénysorozat céljára, a határozat 
mellékletét képez� szerz�désben szerepl� tartalommal. 
2.) Ha a közterület használat olyan tevékenységre irányul, amelyhez szakhatósági 
hozzájárulás szükséges úgy a közterület-használati szerz�dés csak az abban foglaltak 
teljesítése illetve betartása esetén érvényes, ellenkez� esetben a használatba adó a szerz�dés 
azonnali felmondására jogosult. 
3.) A használat során a használatba vev� a végzett tevékenysége során a vonatkozó 
baleset, munkavédelmi és egyéb rendelkezéseket köteles betartani. 
4.) A közterület használati szerz�dés és a testületi határozat nem mentesíti a használatba 
vev�t más szükséges hatósági vagy egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.  
5.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a közterület 
használati szerz�dés aláírására. 

 
Határid�: 2013. március 31. 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 

3. npr: Szentendrei Rend�rkapitányság közterület használati kérelme 
 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: A tegnapi nap folyamán jelentette be a Szentendrei Rend�rkapitányság, 
hogy vezetéstechnikai tréninget szeretnének tartani március 7-én. A közterület-használati 
rendelet szerint a fizetend� díj 1.760.000,- Ft lenne, de úgy gondolja, hogy ez méltánytalan 
lenne, ezért terjeszti most a képvisel�-testület elé, hogy a rend�rség térítésmentesen vehesse 
igénybe a nagy parkolót holnap. 
 
Bálint Zsolt: Átmen� forgalom engedélyezett? 
 
Félegyházi András: Igen, ez természetesen egyeztetve lett velük. 
 
Schüszterl Károly: Lehetne kérni a rend�rkapitány urat, hogy egy kicsit jobban figyeljenek 
oda tilosban parkolásra a városban, mert sok a forgalomkorlátozásra okot adó eset 
mostanában. 
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Félegyházi András: Elmondta, hogy folyamatos egyeztetésben van a rend�rökkel ilyen 
ügyekben. Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
59/2013. (03.06.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Szentendrei 
Rend�rkapitányság (2000 Szentendre, Dózsa György u. 6.) közterület használati kérelmének 
helyt ad, azaz 2013. március 7-én Visegrád 64/14 hrsz.-ú önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lév� ún „Nagyparkoló” közterületét, 3.200 m2-t ingyenesen biztosítja a 
rend�rség részére vezetés technikai képzés céljából. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Szentendrei 
Rend�rkapitányságot a képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: A 282/2012. (11.15.) Ökt. határozat (termálvíz készletb�l történ� eladás 

esetén az ajánlati ár meghatározása) módosítása 
 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: A tavaly novemberben meghozott határozatban meghatározott határid�t 
2014. április 30-ig történ� módosítását javasolja, mivel az ajánlatkér� Szent Kozma 
Szakkórház szerint az ajánlati kötöttségnek a szerz�déskötést követ� 12 hónap határozott 
id�tartamra kell szólnia.  
 
Hintenberger András: Ha adott esetben az önkormányzat ajánlata nyer, akkor az eljuttatás 
nem fog problémát okozni? 
 
Félegyházi András: A csövet a kórház építette, az, hogy most kié, azt nem tudja 
megmondani. Úgy gondolja, hogy azoknak lehet esetlegesen jogos felvetésük a cs� 
használatát illet�en, akik alternatív ajánlatadóként is szerepelnek, viszont azok egy harmadik 
cégen keresztül és annak a m�ködésével jutnak hozzá ehhez a jogukhoz még a mai napon is. 
Az önkormányzat azon van, hogy kiderítsék, hogy vajon ez a harmadik cég jogszer�en teszi-e 
ezt? Ez remélhet�leg napokon belül kiderül, az ajánlatadás határideje jöv� hétf� 11 óra, addig 
ez kiderül.  Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte 
a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
60/2013. (03.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 282/2012. (11.15.) 
határozat második mondatát az alábbiak szerint módosítja: 
A termálvíz készletb�l történ� eladás esetén az ajánlati ár bruttó 80 Ft/m3, mely 2014. április 
30-ig érvényes. 
A határozat egyéb rendelkezései változatlanok. 
 

Felel�s: --- 
Határid�: --- 

 
Félegyházi András: Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András  Dr. Szabó Attila 
polgármester      aljegyz� 

 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    9/2013. 
Határozatok száma: 62-71/2013. (03.21.) 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

2013. március 21-én megtartott nyílt ülésér�l  
 
 
 

1. Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok el�készítésér�l 
2. A Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

rendelet megalkotása  
3. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a 

fizetend� térítési díjakról szóló rendelet megalkotása  
4. A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

rendelet módosítása  
5. A helyi önkormányzati képvisel�k tiszteletdíjáról szóló rendelet újraalkotása  
6. A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztvisel�ket megillet� 

juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 2/2007. (I.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása  

7. Az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elfogadása 
8. A Fellegvár Óvoda alapító okiratának módosítása 
9. A Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Megállapodás módosításának elfogadása 
10. Dunakanyar Önkormányzati Társulás (DÖT) beruházásaként megvalósítandó 

t�zoltó�rs és ment�állomás projekt el�készítési szakaszához kapcsolódó 
többletköltség finanszírozása 

11. Árvízvédelmi beruházás földmunkával érintett területeinek régészeti 
megfigyelésére, illetve indokolt esetben annak feltárására vonatkozó vállalkozási 
szerz�dés elfogadása 

12. A Visegrádi Városfejleszt� Kft. t�keemelése és kölcsön iránti kérelmének 
elbírálása 

13. Ifjúsági Alap pályázati kiírása 
14. Ifjúsági Alap és Civil Alap pályázat támogatási szerz�désének jóváhagyása 
15. Fellegvár Óvoda kérelmének megtárgyalása 
16. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. március 21-én 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester úr jelezte, hogy kés�bb csatlakozik. Ismertette a napirendi pontokat. Javasolta, 
mivel az els� napirendhez meghívott Cseke László jelezte, hogy kés�bb tud csak jönni, ezért 
azt a napirendet akkor vegyék sorra, ha � megérkezik. Az el�re kiküldött napirendi pontokhoz 
még 3 napirendi pont felvételét javasolta: 13. napirendként az Ifjúsági Alap pályázati kiírása, 
14. napirendként a Ifjúsági Alap és Civil Alap pályázat támogatási szerz�désének 
jóváhagyása, 15. Fellegvár Óvoda kérelmének megtárgyalása. 16. napirendi pont lesz az 
Egyebek. Kérdezte a képvisel�ket, aki az általa ismertetett napirendet elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 
Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt eseményekr�l 
 
Félegyházi András:  

- Március 6-án rendkívüli ülést tartott a képvisel�-testület, amelyen többek között 
területhasználati engedélyt adott a testület, és ezzel együtt szerz�dés aláírására 
hatalmazta fel Rajnák Lászlóval, a kis palotajátékok rendezvény kapcsán a KRESZ 
park és környékére.  Módosított a testület egy korábbi határozatot, amely az idei évre 
tette lehet�vé az önkormányzat rendelkezési körébe tartozó termálvíz értékesítésére 
vonatkozó árat. Erre vonatkozóan árajánlat ment a kórház részére. Határozatot hozott 
annak kapcsán is a testület, hogy a Sport Egyesület beadhasson egy pályázatot, 
amelynek az önrészét az önkormányzat biztosítja. Bár úgy tudja, hogy az Egyesület 
végül nem adta be a pályázatot.  

- Tárgyalásokat kezdeményezett az ELM� képvisel�jével, a F� utca szabad 
légvezetékeinek földkábelesítési programjáról. Szeretné az önkormányzat, ha az 
ELM� ezt betenné az idei beruházások közé, úgy t�nik, ezt meg is tették. A 
beruházási osztályvezet�vel is folytattak megbeszélést a költségviselésr�l. Ugyanilyen 
tárgyalásokat kezdeményezett a Telecommal is.  

- Az AVE Tatabánya Hulladékkezel� céggel megegyeztek a szelektív 
hulladékgy�jtéssel kapcsolatban, Néhány héten belül megjelennek a településen az 
újabb szelektív gy�jt�k. Kér mindenkit, hogy megfelel�en használják ezeket, különös 
tekintettel a  m�anyag palackok laposra taposásával. 

- Ülést tartott a Járási Védelmi Bizottság, ahol tájékoztatás hangzott el az esetleges 
katasztrófavédelmi felkészülésr�l. 

- Koncepció egyeztetést tartott 2 mérnök iroda szakembereivel a települési belvíz 
elvezetésének kérdésében. 

- Megtörtént a m�szaki és f�építészi ügyintéz�i pályázatok elbírálása, mindkét állást 
sikerült betölteni. 

- Megkeresés érkezett a Belügyminisztériumtól, az állami területek önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó pótigény benyújtásával kapcsolatosan. Az 
igényfelmérést Hintenberger András képvisel� úrral közösen összeállították és 
benyújtották. 

- Az óvoda szomszédságában található rend�rségi üdül�vel kapcsolatban folyamatos 
levelezésben van az önkormányzat, most éppen a vagyonkezel�höz nyújtott be újabb 
levelet, ahol szorgalmazzák a területcserét, hiszen miniszteri ígéret már van rá. 
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- a lomtalanítás idén májusban várható, a VKG csoporttal kell majd egyeztetni, mert �k 
fognak házhoz menni a lomokért, annak érdekében, hogy ne legyen a közterületen lom 
és hogy az erre szakosodott turisták azt széttúrják, így a közbiztonsági kockázat is 
csökkenni fog. 

 
- Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett, így a képvisel�-testület 7 

f�vel (7 f�b�l) van jelen, határozatképes –  
 

1. npr: Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok el�készítésér�l 
 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 Meghívott: Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. 
 
Félegyházi András: Felkérte Cseke Lászlót a Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezet�jét, hogy 
tájékoztassa a képvisel�ket az el�készületekr�l. 
 
Cseke László: A szponzoráció és a pályázati lehet�ségek b�vítése a legnagyobb kérdés. 
Visegrádon szponzortól nagyon nehéz pénzt kérni, ahhoz, hogy komolyabb cégeket meg 
tudjanak nyerni, ahhoz megfelel� személy kellene, aki ért ehhez és kezelni tudja. Folynak a 
tárgyalások az ELM�-vel, ami az áram biztosításával egy 5-600 ezer forintos támogatást 
jelentene, illetve az AVE-val is tárgyalnak, ahol szintén kedvezményesebb hulladékszállítási 
konstrukció alakulhatna ki, így a kett� együtt már 800.000 -1.000.000 Ft körüli spórolást 
eredményezhetne. Benyújtották az Európai Unióhoz a testvérvárosi kapcsolatok pályázatot, a 
Nemzeti Kulturális Alap pályázatot, ahol összesen 7.000.000,- Ft-ot pályáztak meg, tavaly 
ebb�l 1.000.000,- Ft-ot sikerült nyerni. A harmadik pályázat a Visegrádi Alaphoz benyújtott 
pályázat, ahol 41.-ként sikerült beadni a pályázatot. Eredmény egyel�re még nincs. A Pro 
Visegrádnak jelenleg kifizetetlen számlája nincs, viszont az ipar�zési adót csak akkor tudja a 
cég befizetni, ha az önkormányzat ezt valamilyen forrásból biztosítja számára, ha veszteséges 
cég esetén is kell befizetni. Ezúton is köszöni Kacsán Györgynek, hogy ingyen és gyors 
határid�re elkészítette az új plakátot. Az arculat többi eleme is meg fog újulni, egy egységes 
kép fog megjelenni. Külön öröm, hogy az utazás kiállításon már ezzel az új arculattal tudtak 
megjelenni. A program a tavalyinál valamivel kevesebb lesz, péntek délutáni kezdéssel. A 
déli, kora délutáni órákban csak kiegészít� programok lesznek, viszont pénteken és 
szombaton este is lesz program. Plusz, újdonság lesz a solymász bemutató. A Salamon-
toronyban is lesznek bemutatók, programok, mert erre tavaly is nagy igény volt. Az 
el�vételben vásárolt jegyekre kb. 30%-os kedvezmény lesz. A visegrádiak pénteken, és 
vasárnap este látogathatják a rendezvényt, a kasszánál mindenki felveheti a saját jegyét, a 
lakcímkártya bemutatásával. Amennyiben ebben az évben sem tud a rendezvény nyereséggel 
zárni, akkor biztosan nem tudja tovább folytatni a rendezvényt, de az elmúlt évek 
tapasztalataival szívesen segít annak, aki ezt tovább kívánja vinni. Végül de nem utolsó 
sorban köszöni az Önkormányzat anyagi és minden nem� támogatását, amit a rendezvény 
iránt tanúsított. 
 
Félegyházi András: Megköszönte Kacsán György munkáját a rendezvény grafikai 
arculatának kidolgozásával kapcsolatosan.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy � látja a jöv�jét még ennek a rendezvénynek, kétségtelen 
vannak néha hullámvölgyek. Köszöni azt a munkát, amit Cseke László végez, és úgy 
gondolja, hogy ennek meg is lesz a gyümölcse.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, megköszönte 
Cseke Lászlónak a beszámolóját. 
 

2. npr: A Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló rendelet megalkotása  

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A rendeletalkotási ütemterv szerint a mai testületi ülés egyik napirendi 
pontja az ún. szociális rendelet felülvizsgálata. A rendelet felülvizsgálata megtörtént, melynek 
következtében megállapította, hogy az több esetben megsérti a fels�bb szint� jogszabályokat, 
illet�leg a január 1-vel hatályba lép� változások következtében bizonyos segély típusok a 
járási hivatalhoz kerültek, így azokat már nem lehet szabályozni a helyi rendeletben.  Mivel  
ezek miatt nagy mérték� lenne a jelenleg hatályos rendelet módosítása, ezért új rendelet 
megalkotására tesz javaslatot a kiküldött el�terjesztésnek megfelel�en. A Népjóléti Bizottság 
tárgyalta, a társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet alapján a rendelet a helyben 
szokásos módon véleményezésre kiküldésre került, határid�n belül észrevétel nem érkezett.  
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság megtárgyalta a rendelet 
tervezetet. Azt vitatta meg leginkább a bizottság, hogy van néhány olyan szociális juttatás 
típus, aminél a gyorsaság sokkal fontosabb lenne, mint a bizottság eljárása, és ebben azt a 
javaslatot teszi, hogy az olyan sürg�s ügyek, mint például a temetési segély, kerüljön 
polgármesteri hatáskörbe. A Bizottság egyébként egyetért a rendelet tervezettel. 
 
Félegyházi András: Mivel a rendelettel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló rendeletet elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete  

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
( a rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 

 
3. npr: A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint 

a fizetend� térítési díjakról szóló rendelet megalkotása  
 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, és családsegítés, mint szociális 
alapellátás rendelet újraalkotása szintén a rendeletalkotási ütemtervben szerepelt. Itt is 
alapvet� probléma volt a jelenlegi rendelettel, hogy több ponton ellentétes fels�bb szint� 
jogszabállyal, illetve olyan dolgokat szabályoz, amit magasabb szint� jogszabály is megtesz. 
A f� probléma ott volt, ahogy a szociális étkeztetés tekintetében az adminisztratív feladatok 
keveredtek. Jelenleg intézményi keretben történik a szociális étkeztetés ellátása, ami azt is 
jelenti, hogy az intézményvezet� kompetenciájába kell, hogy tartozzon az adminisztratív 



 

 6 

feladatok ellátása a kérelem benyújtásától a megállapodás aláírásáig. Ezzel szemben bizonyos 
részfeladatok a hivatalhoz tartoztak, illetve voltak bizonyos döntési jogosultságok a Népjóléti 
Bizottságnál is. Így ezeket a hibákat megszüntetend� tesz a jogszabályoknak megfelel� 
m�ködésre javaslatot, azaz a szociális étkezés feladatainak ellátása a Városi Konyhán 
m�ködik az ehhez szükséges különböz� adminisztratív feladatokkal együtt. A Népjóléti 
Bizottság tárgyalta, a társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet alapján a rendelet a 
helyben szokásos módon véleményezésre kiküldésre került, határid�n belül észrevétel nem 
érkezett.  
 
Hintenberger András: A Bizottság javasolja a rendelet elfogadását. A bizottság vizsgálta, 
hogy nem jelent-e többletterhet az intézményvezet�nek a szociális étkeztetéssel kapcsolatos 
adminisztráció, de úgy t�nik, hogy nem, így ez a feladat is biztonsággal megoldható lesz.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Félegyházi András: Mivel a rendelettel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
alapellátásokról, valamint a fizetend� térítési díjakról szóló rendeletet elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetend� 
térítési díjakról 

( a rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
 

4. npr: A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 
rendelet módosítása  

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A jelenleg hatályos rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, 
hogy ebben a rendeletben került szabályozásra a szociális étkeztetés térítési díja is, amit külön 
kell szabályozni. Illet�leg a térítési díj mellékletében az ÁFA-s ár is szerepelt, amit nem lehet 
szerepeltetni, mivel az önkormányzat nem áfa visszaigényl�. Itt csak a nyersanyag normát 
lehet szerepeltetni. Az infláció mértékének megfelel� nyersanyagnorma emelésre tesz 
javaslatot a rendeletben, illet�leg néhány olyan szabályozás is belekerült, ami a jelenlegi 
rendeletben nem szerepel. A rendelet újraalkotására tesz javaslatot, mivel a módosítás nagy 
mérték� lenne, ami a jogbiztonságot veszélyeztetné.  Ezen rendeletet is mind a Népjóléti, mint 
a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, társadalmi egyeztetésre bocsátotta, észrevétel nem érkezett. 
 
Hintenberger András: A Bizottság javasolja a rendelet elfogadását. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság egyetért a norma, infláció mértékével való emelésével, a 
rendeletet elfogadásra javasolja. 
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Félegyházi András: Mivel a rendelettel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak 
megállapításáról szóló rendeletet elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
6/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete  

a  gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról  
( a rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 

 
5. npr: A helyi önkormányzati képvisel�k tiszteletdíjáról szóló rendelet 

újraalkotása 
 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: E rendelet felülvizsgálata szintén szerepel a rendeletalkotási ütemtervben. 
A jelenleg hatályos rendelet egy rendelkezést tartalmazott, mely megállapította a tiszteletdíj 
mértékét. Nem szabályozta annak kifizetését, lemondását, esetleges csökkentésének 
szabályait, így a rendelet újraalkotására tesz javaslatot. A tiszteletdíj mértéke a jelenleg 
hatályos szorzószámmal szerepel.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Elmondta, hogy 
amikor 2010. októberben ezt az akkori testület tárgyalta, akkor nem volt tudatában annak, 
hogy rendeletet szavazott meg és lemondott az adható képvisel�i tiszteletdíj felér�l.  
 
Mikesy Tamás: Amikor a képvisel� lemond a tiszteletdíjáról valami cél javára, akkor a 
bruttó javadalmazásáról mondd le vagy a bruttóról és a járulékokról is? 
 
Dr. Szabó Attila: A költségvetésben a bruttó + járulékok vannak betervezve, tehát a kett�r�l 
együtt lehet lemondani.  
 
Bálint Zsolt: Jöv�re jó lenne még a költségvetés el�tt err�l nyilatkozni, hogy ha valaki 
lemond róla, akkor ne bérként legyen betervezve, hanem a tartalékba és onnan megy tovább 
az összeg. Kéri, hogy ezt január 31-ig tegyék meg a képvisel�k. 
 
Félegyházi András: Mivel a rendelettel kapcsolatosan több kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a helyi önkormányzati képvisel�k tiszteletdíjáról szóló 
rendeletet elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete  

a   helyi önkormányzati képvisel�k tiszteletdíjáról 
( a rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
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6. npr: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztvisel�ket megillet� 
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 2/2007. (I.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása  

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: E rendelet felülvizsgálata szintén az ütemterv szerint a mai ülés 
napirendjén szerepel. A rendelet 2. §.-a megsérti a magasabb szint� jogszabályt, amikor 
különbséget tett középfokú végzettség� és ügykezel� köztisztvisel� között az 
illetménykiegészítés kapcsán. Január 1-t�l az önkormányzat körzetközpontisága megsz�nt, 
így a fels�fokú végzettség� köztisztvisel�k esetén az alapilletmény 30%-ig lehet 
illetménykiegészítést adni, így ez a 35%-ról 30%-ra módosul. A középfokú végzettség�eknél 
pedig 15-r�l 20%-ra tesz javaslatot.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. A 
középfokú végzettség�eknél is egyetért a 15-r�l 20%-ra történ� emeléssel, mivel a hivatali 
dolgozóknál már egyébként is régen volt béremelés, illetve tavaly mindenki kapott jutalmat, 
kivéve �k, továbbá éppen azok kapnak így most egy kis emelést, akik a legalacsonyabb bérrel 
rendelkeznek. Költségvetés módosítást nem kell eszközölni, mivel f�építész egy hónappal 
kés�bb állt munkába, ezért abból a bérmaradványból ezt lehet fedezni.  
 
Félegyházi András: Mivel a rendelettel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztvisel�ket megillet� juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 
2/2007. (I.26.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
8/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete  

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztvisel�ket megillet� juttatásokról, valamint 
szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 2/2007. (I.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 ( a rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 

 
7. npr: Az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elfogadása 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A közbeszerzési tervet minden év március 31-ig el kell fogadni és közzé 
kell tenni. Ez az idei évben 4 közbeszerzést jelent, az óvodát, az árvízvédelmi beruházást, a 
városközpontot, valamint egy vis maior támogatásból történ� beruházást. Év közben ha 
esetleg változás következik be, akkor természetesen a terv módosítható. Mivel a témával 
kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az általa 
felolvasott határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

62/2013. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Visegrád Város 

Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képez� 
tartalommal elfogadja. 

2) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az elfogadott 
közbeszerzési tervet - a közbeszerzésekr�l szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt el�írásnak eleget téve – Visegrád város hivatalos 
honlapján tegye közzé. 

 
Határid�: 2013. március 31. 
Felel�s:  Félegyházi András polgármester 
 

8. npr: A Fellegvár Óvoda alapító okiratának módosítása 
 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az alapító okirat módosítását egyrészt a fels�bb szint� jogszabályokhoz 
való igazítás, másrészt néhány pontosítás tette szükségessé. A Pedagógiai Szakszolgálat az 
óvodánál szerepelt, ezt onnan törölni szükséges, illet�leg óvodavezet� asszonynak volt némi 
módosítás kérése.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
63/2013. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2013. március 21-i hatállyal a Fellegvár 
Óvoda Visegrád alapító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és 
jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képez�, egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát. 
 

Határid�: 2013. március 22. 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
1. számú melléklet 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 



 

 1

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 94/2004. (III.25.) Ökt. számú 
határozattal jóváhagyott és azt módosító 184/2009. (IX.30.), 98/2011. (IV.28.) Ökt. számú 
határozatokkal megállapított, Fellegvár Óvoda Visegrád alapító okiratát a nemzeti 
köznevelésr�l szóló 2011. évi CXC törvény 21. § (3) 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 2013. március  
...-t�l az alábbiak tekintetében módosítja: 
 
1) Az alapító okirat bevezet� része helyébe az alábbi szöveg lép: 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete, mint a Fellegvár Óvoda Visegrád 
felügyeleti szerve – a nemzeti köznevelésr�l szóló 2011. évi CXC törvény 21. § (3) 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: 
 
2) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„3.1 Költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:  
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
2025 Visegrád, F� u. 81. 
3.2 Alapító és a fenntartó, a m�ködtet� neve és székhelye: 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
2025 Visegrád, F� u. 81.” 
 
3) Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7.1 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség kezdetéig nevel� intézmény.  
7.2 Költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

Alaptevékenység megnevezése Szakfeladat száma 

Óvodai intézményi étkeztetés    562912-1 

Munkahelyi étkeztetés   562917-1 

Óvodai nevelés, ellátás   851011-1 

− kompetencia alapú óvodai nevelés, 
− hátrányos helyzet� és halmozottan hátrányos helyzet� gyermekek integrált óvodai 

nevelése. 
A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási és magatartási 
nehézséggel küzd� gyermek fejlesztése.  
Sajátos nevelési igény� gyermekek óvodai nevelése, ellátása  851012-1 
Sajátos nevelési igény� gyermek az a különleges bánásmódot igényl� gyermek, aki a  
szakért�i és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe értelmi vagy 
beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejl�dési zavarral (tanulási, figyelem vagy 
magatartászavarral) küzd. 
A területileg illetékes szakért�i és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a többi 
gyermekkel együtt azonos csoportban, integrált formában sajátos nevelési igény� gyermek 
(SNI) fejlesztése. Óvodai szinten maximum 1 f�. 
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás  851013-1 
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- kisebbségi nevelést folytató kétnyelv� óvoda” 
 
4) Az alapító okirat 8. pont „a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 89.§ (2) 
bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény” szövegrész 
helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló törvény 2011. évi CLXXXIX törvény, továbbá 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” 
 
5) Az alapító okirat 13. pont „a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX törvény” szövegrész 
helyébe az alábbi szöveg lép: 
„nemzeti köznevelésr�l szóló 2011. évi CXC törvény” 
 
6) Az alapító okirat 14. pont „a Munka törvénykönyvér�l szóló 1992. évi XXII törvény” 
szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 
„a munka törvénykönyvér�l szóló 2012. évi I. törvény” 
 
7) Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 
A költségvetési szerv hosszú és körbélyegz�jének hivatalos felirata és nyomata: 
Hosszú bélyegz�: 
Fellegvár Óvoda Visegrád 
2025 Visegrád, F� u. 18. 
tel.: 06-26/398-100 
 
Körbélyegz�: 
Fellegvár Óvoda Visegrád Kindergarten 
 
8) Az alapító okirat az alábbi 16. ponttal egészül ki: 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nem végez és nem folytat. 

9) Az alapító okirat módosítását Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 
63/2013. (03.21.) számú határozatával 2013. március 21-i hatállyal hagyta jóvá. 
 

 
Visegrád, 2013. március 22. 
 
 
 
 
  Félegyházi András                         Dr. Szabó Attila 
      polgármester           aljegyz� 

   
 

2. számú melléklet 
 

Fellegvár Óvoda Visegrád 
Alapító Okirata 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete, mint a Fellegvár Óvoda Visegrád 
felügyeleti szerve – a nemzeti köznevelésr�l szóló 2011. évi CXC törvény 21. § (3) 
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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 megnevezése: 

Fellegvár Óvoda Visegrád 
 

2. A költségvetési szerv székhelye, címe: 
2025 Visegrád, F� u. 18. 

 
3.1 Költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:  

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
2025 Visegrád, F� u. 81. 

3.2 Alapító és a fenntartó, a m�ködtet� neve és székhelye: 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
2025 Visegrád, F� u. 81. 

 
4. A költségvetési szerv m�ködési köre: 

Visegrád Város  közigazgatási illetékességi területe. 
Ezt meghaladó üres fér�helyeivel az intézmény a nevelési – oktatási intézmények szabad 
megválasztásának jogát szolgálja, mely az igazgató döntési jogkörébe tartozik. 

 
5. A költségvetési szervbe felvehet� gyermeklétszám:  75 f� ( 3 csoport ) 

 
6. Típus szerinti besorolása: óvoda 

Gazdálkodási jogkör: önállóan m�köd� költségvetési szerv. 
Pénzügyi gazdálkodási feladatait Visegrád Város Önkormányzatának Polgármesteri  
Hivatala (2025 Visegrád, F� u. 81.) látja el. 

 
7.1 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség kezdetéig nevel� intézmény.  
7.2 Költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

Alaptevékenység megnevezése Szakfeladat száma 

Óvodai intézményi étkeztetés    562912-1 

Munkahelyi étkeztetés   562917-1 

Óvodai nevelés, ellátás   851011-1 

− kompetencia alapú óvodai nevelés, 
− hátrányos helyzet� és halmozottan hátrányos helyzet� gyermekek integrált óvodai 

nevelése. 
A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási és magatartási 
nehézséggel küzd� gyermek fejlesztése.  
Sajátos nevelési igény� gyermekek óvodai nevelése, ellátása  851012-1 
Sajátos nevelési igény� gyermek az a különleges bánásmódot igényl� gyermek, aki a  
szakért�i és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe értelmi vagy 
beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejl�dési zavarral (tanulási, figyelem vagy 
magatartászavarral) küzd. 
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A területileg illetékes szakért�i és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a többi 
gyermekkel együtt azonos csoportban, integrált formában sajátos nevelési igény� gyermek 
(SNI) fejlesztése. Óvodai szinten maximum 1 f�. 
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás  851013-1 
- kisebbségi nevelést folytató kétnyelv� óvoda 
 
8. A  költségvetési szerv jogállása és gazdálkodásával összefügg� jogosítványok: 

Önálló jogi személyként m�köd� nevelési intézmény. 
A gazdálkodási feladatait Visegrád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja 
el, az Önkormányzat Képvisel�-testülete által jóváhagyott éves költségvetés 
el�irányzatainak keretei között. 
Az intézmény gazdálkodásával összefügg� jogosítványok gyakorlásakor Magyarország 
helyi önkormányzatairól  szóló törvény 2011. évi CLXXXIX törvény, továbbá az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást 
érint� szabályozás az irányadó.  

 
9. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Visegrád, 72. hrsz.-ú ingatlanon lév� óvoda épülete. 
Az ingatlan-vagyont az Önkormányzat Ingatlanvagyon Katasztere, az ingó vagyont az 
intézményi leltár tartalmazza.  
 

10. A vagyon feletti rendelkezési jog: 
Az intézmény vagyonát az intézmény vezet�je m�ködteti a mindenkori 
vagyonjogszabályok (önkormányzati rendelet) szerint. 
A használatba adott vagyon feletti rendelkezés jogával kapcsolatosan Visegrád Város 
Önkormányzata Képvisel�-testületének rendelete az irányadó. 
 

11. A költségvetési szerv vezet�jének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezet�je (az óvoda vezet�) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján magasabb vezet� beosztású közalkalmazott, akit nyilvános 
pályázati eljárás útján Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete nevez ki. 
Az igazgató fölötti úgynevezett egyéb munkáltatói jogokat Visegrád Város 
Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja. 

 
12. A költségvetési szerv vezetésével járó munkáltatói jogok gyakorlása: 

Az óvoda vezet� irányítja az intézményt. 
 

Az intézményvezet� (óvoda vezet�) hatásköre: 
Az intézmény vezet�je a szervezet ügyeiben a vonatkozó önkormányzati határozatok, 
rendeletek és irányelvek alapján egyéni felel�sséggel dönt – így különösen: 
• a vagyon meg�rzésével, hasznosításával kapcsolatos kérdésekben, 
• a felettes szervek részére készül� el�terjesztések, javaslatok megtételében, 
• bels� 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. 

Felel�s az általa vezetett intézmény szakmai munkájáért, 
 



 

 1

13. A költségvetési szerv képviseletére jogosult: 
 

Az intézmény képviseletét a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) 36.§-a, 
valamint a nemzeti köznevelésr�l szóló 2011. évi CXC törvény alapján az intézmény 
vezet�je (az óvoda vezet�je) egy személyben (egyedül) képviseli.  
Az intézmény vezet�je e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára 
nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára írásban 
átruházhatja. 
A kiadmányozás joga kizárólag a óvodavezet�t illeti meg. 

 
14. 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 
törvénykönyvér�l szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvr�l szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási 
jogviszony) az irányadó. 

 
15. A költségvetési szerv hosszú és körbélyegz�jének hivatalos felirata és nyomata: 

Hosszú bélyegz�: 
Fellegvár Óvoda Visegrád 
2025 Visegrád, F� u. 18. 
tel.: 06-26/398-100 
 
Körbélyegz�: 
Fellegvár Óvoda Visegrád Kindergarten 

 
16. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nem végez és nem folytat. 
 
Visegrád, 2013. március 22. 
 
 
 
     Félegyházi András                       Dr. Szabó Attila 
             polgármester         aljegyz� 
 

Záradék 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a 
hatályos jogszabályokban foglaltak alapján a Fellegvár Óvoda Visegrád jelen alapító okirata a 
94/2004. (III.25.) Ökt. számú határozattal jóváhagyott és azt módosító 184/2009. (IX.30.), 
98/2011. (IV.28.) Ökt., valamint a 63/2013. (03.21.) Ökt határozatokat egységes szerkezetbe 
foglalva tartalmazza. 
 
Visegrád, 2013. március 22. 
 
            
                          Dr. Szabó Attila 
                    aljegyz� 
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9. npr: A Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Megállapodása módosításának elfogadása 
 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Ismertette az írásos el�terjesztésben foglaltakat. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
64/2013. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának a módosítását a jelen határozathoz mellékelt egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodásban foglaltaknak megfelel�en. 
2.) A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
dokumentum aláírására.  
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
10. npr: Dunakanyar Önkormányzati Társulás (DÖT) beruházásaként 

megvalósítandó t�zoltó�rs és ment�állomás projekt el�készítési szakaszához 
kapcsolódó többletköltség finanszírozása 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Elkészültek a létesítmény engedélyezési tervei és a tervezési munkákra a 
társulás 5 millió forintos alapt�kéje nem volt elég. 837.556 Ft többletköltséget realizált a 
társulás. Az el�készülteti munkák ezzel lezárultak, tovább egyel�re nem tudnak lépni, mivel 
az idén nem kap támogatást a társulás a Belügyminiszter levele szerint. A többletköltséget 
egyenl� mértékben osztották szét, így Visegrádra 120.000,- Ft jut.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és örültek annak, hogy végre egyenl� 
arányban osztották szét az összeget és nem százalékos arányban. 
 
Félegyházi András: Mivel több hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati javaslatot, 
mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

65/2013. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Dunakanyar 
Önkormányzati Társulás (DÖT) beruházásaként megvalósítandó t�zoltó�rs és ment�állomás 
projekt el�készítési szakaszához kapcsolódó 837.556 Ft többletköltséget figyelembe véve, az 
azonos arányban történ� felosztás mértékét, 120.000 Ft, azaz egyszázhúszezer forint 
befizetéssel hozzájárul.  
Az Önkormányzat, az összeget a testületi jóváhagyás után, a DÖT számlájára, 8 napon belül 
átutalja. 
A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, a határozat 
végrehajtására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: Árvízvédelmi beruházás földmunkával érintett területeinek régészeti 

megfigyelésére, illetve indokolt esetben annak feltárására vonatkozó vállalkozási 
szerz�dés elfogadása 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy a beruházáshoz kapcsolódó vízjogi létesítési 
engedélyben foglalt el�írások alapján földmunkát csak régészeti megfigyeléssel lehet végezni. 
Ezt a szabályok szerint dokumentálni kell, illetve ha találnak valamit, akkor feltárásra is 
szükség lehet. Ez ügyben a szentendrei Ferenczy Múzeum az illetékes, így versenyhelyzet 
nem állhatott el�. A szakfelügyelet díja 85.000 Ft/munkanap+Áfa, a vállalkozói díj az 
el�irányzat szerint nettó 8,3 millió Ft. A megbízási díj a támogatási szerz�désben 
elszámolható.  
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy az erre szánt összeg a 2013. évi költségvetésbe 
betervezésre került, tehát a határozat elfogadásának jogi akadálya nincs. 
 
Félegyházi András: Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki 
azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
66/2013. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-
2.1.2/2F/09-11-2011-0004 „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� 
projekthez kapcsolódóan a kivitelezési munkálatok során a földmunkával érintett terület 
régészeti megfigyelésére, illetve szükség esetén az azonosított régészeti lel�helyek feltárására 
vállalkozói szerz�dést köt a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Ferenczy Múzeummal 
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(2000 Szentendre, Kossuth L. u. 5.) 85.000,- Ft/munkanap + Áfa díjért, 8.300.000,- Ft+Áfa 
el�irányzati keretösszeggel, a határozat mellékletét képez� vállalkozási szerz�désben 
foglaltaknak megfelel�en.  
2.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a vállalkozási 
szerz�dés aláírására.  
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
12. npr: A Visegrádi Városfejleszt� Kft. t�keemelése és kölcsön iránti kérelmének 

elbírálása 
 El�terjeszt�: Félegyházi András 
 
Félegyházi András: Felkérte Bálint Zsoltot a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az 
el�terjesztést. 
 
Bálint Zsolt: A Városfejleszt� Kft-t�l érkezett egy megkeresés, mely szerint elmaradt 
számlái vannak, így kéri, hogy 7.300.000,- Ft-ot fizessen ki neki az önkormányzat. Az idei 
költségvetésben a Kft részére 8.000.000,- Ft lett betervezve, melyb�l az alapító okirat változás 
kapcsán 200.000,- Ft-ot átutalt az önkormányzat, azonban ezt a NAV azonnal le is emelte. A 
Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy a NAV tartozásának megfelel� 4.200.000,- Ft-os 
összeget javasolja átadni, kölcsönként a Kft-nek, a többit majd Tegzes Dániellel történ� 
egyeztetést követ�en.  
 
Mikesy Tamás: Mennyi id� alatt gy�lt fel ez a tartozás? 
 
Félegyházi András: A tavalyi évben. 
 
Bálint Zsolt: Igen, de van benne egy  2011-es számla is, ami még nincs kifizetve.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy a Kft. által kért összeget kellene folyósítani, mert 
valójában azok felé illene elszámolni, akik a munkát elvégezték, a csökkentett összeget 
viszont a NAV le fogja emelni a számláról, így a munka nem lesz rendezve. Az ügyvezet� 
február közepét�l fizetés nélküli szabadságon van, az � helyettese számláz, így itt lesz egy 
költségmegtakarítás. A jelenleg tervezhet� projekt zárási id�pontja szeptember vége, 
remélhet�leg ez kitolható, és a pályázati támogatásban van egy másik soron 3.000.000 Ft, és 
ha megy tovább a beruházás, akkor ez onnan lehívható lesz. Javasolja, hogy 7.800.000,- Ft-ot 
utaljanak át a Kft-nek kölcsönként, de egyetért azzal, hogy az ügyvezet�vel egyeztetni kell az 
elkövetkezend� id�szak eseményeinek finanszírozását.  
 
Mikesy Tamás: Ez meddig lesz elég a Kft-nek? 
 
Félegyházi András: Az � adatszolgáltatásuk alapján szeptember végéig. Mivel egyéb kérdés, 
illetve hozzászólás nem volt, ismertette a módosító javaslatot:”A képvisel�-testület ne 
4.200.000,- Forintot, hanem a kérelemben szerepl� teljes összeget 7.800.000,- Ft kölcsönt 
biztosítson a Visegrádi Városfejleszt� Kft-nek. A határozati javaslatból a „figyelemmel a 
Gazdasági-és Pénzügyi Ellen�rz� Bizottság javaslatára” szövegrész törlésre kerüljön. A 
határozati javaslat „Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé fennálló tartozás” szövegrész helyébe az 
„összes tartozás” kerüljön. A határozati javaslat 2. pont „további tartozásainak” szövegrész 
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helyébe, „jöv�beli tartozásainak” szövegrész kerüljön.” Kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
67/2013. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja Félegyházi András 
polgármester módosító javaslatát, mely szerint ne 4.200.000,- Forintot, hanem a kérelemben 
szerepl� teljes összeget 7.800.000,- Ft kölcsönt biztosítson a Visegrádi Városfejleszt� Kft-nek. 
2) A határozati javaslatból a „figyelemmel a Gazdasági-és Pénzügyi Ellen�rz� Bizottság 
javaslatára” szövegrész törlésre kerül. 
3) A határozati javaslat „Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé fennálló tartozás” szövegrész 
helyébe az „összes tartozás” kerül.  
4) A határozati javaslat 2. pont „további tartozásainak” szövegrész helyébe, „jöv�beli 
tartozásainak” szövegrész kerül. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a módosításnak megfelel�en a határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
68/2013. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  úgy dönt, hogy az önkormányzat 2013. 
évi költségvetésér�l szóló 2/2013. (II.16.) önkormányzati rendelete 16. számú mellékletében a 
Visegrádi Városfejleszt� Kft-nek 2013. évre el�irányzott támogatási sora terhére 7.800.000,- 
Ft összegben kamatmentes kölcsönt biztosít, az összes tartozásának rendezése céljából, 2013. 
december 31-i visszafizetési határid�vel. 
2) A Képvisel�-testület a Visegrádi Városfejleszt� Kft. jöv�beli tartozásainak rendezésér�l 
Tegzes Dániel ügyvezet�vel a kés�bbiekben személyes egyeztetést tart.  
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Városfejleszt� Kft-vel kötend� kölcsönszerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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13. npr: Ifjúsági Alap pályázati kiírása 
 El�terjeszt�: Hintenberger András képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Hintenberger Andrást a Népjóléti Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse az el�terjesztést. 
 
Hintenberger András: A pályázati kiírás valójában már tavaly b�vült a helyi gy�jtemények 
támogatásával, idén pedig a zenekarok támogatásával. Ennek a keretösszege 1.500.000,- Ft, 
melyb�l 900.000,- Ft-ot a klasszikus ifjúsági programokra, 100.000,- Ft-ot a helyi 
gy�jteményekre, 500.000,- Ft-ot pedig a zenekarokra javasol fordítani a bizottság. 
Alapfeltétel, hogy azok, akik a költségvetésb�l címzett támogatást kapnak, azok ebben a 
felhívásban nem nyújthatnak be pályázatot. Az iskolának a megváltozott szerepe miatt 
lehet�vé tennék a táborszervezésre benyújtandó pályázatot. Kéri a testületet, amennyiben 
egyetért a kiírással, támogassa azt. 
 
Félegyházi András: Javasolja, hogy a zenekarok esetében ne maximalizálják az elnyerhet� 
támogatás összegét 150.000,- Ft-ban, döntse el a bizottság a beérkezett pályázatok alapján.  
 
Hintenberger András: Elfogadta a javaslatot.  
 
Félegyházi András: Mivel egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ismertette a határozati 
javaslatot, kérdezte a képvisel�ket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
69/2013. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy - figyelemmel az 
Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság javaslatára - Ifjúsági Alap  pályázati 
kiírását elfogadja.  
A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy az ifjúsági programok támogatására 900.000 forintot, a 
helyi gy�jtemények támogatására 100.000 forintot, a zenekarok támogatására 500.000 
forintot különít el az eredetileg tervezett költségvetési forráson belül. 
A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a pályázatok elbírálását és a pályázati döntést a 
Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság hatáskörébe utalja. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Hintenberger András Bizottsági elnök 
 

14. npr: Ifjúsági Alap és Civil Alap pályázat támogatási szerz�désének jóváhagyása 
 El�terjeszt�: Hintenberger András képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Hintenberger Andrást a Népjóléti Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse az el�terjesztést. 
 
Hintenberger András: A két támogatási alap elszámolása kapcsán a pályázók közül többen 
kérték, hogy jó volna a két pályázat elszámolását valamilyen szinten egységesíteni, 
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elektronikus formában lehet�vé tenni azt. Ezeket a kéréseket figyelembe véve elkészült egy 
szerz�dés tervezet, egy elszámoló lap minta és egy segédlet, amit az ifjúsági alapnál is 
alkalmaznának.  
 
Félegyházi András: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ismertette a határozati 
javaslatot, kérdezte a képvisel�ket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
70/2013. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képez�, a Civil Alap és az Ifjúsági Alap pályázatokhoz készült 
támogatási szerz�dés mintát, beszámoló segédletet és elszámoló lapot. 
2.) A Képvisel�-testület felkéri az Képvisel�-testület Hivatalát, hogy a 2013. évi pályázatok 
szerz�déskötése során azokat alkalmazza. 
  

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
1. számú melléklet 

 
TÁMOGATÁSI SZERZ�DÉS 

mely létrejött egyrészr�l 
Visegrád Város Önkormányzata (székhelye: 2025 Visegrád, F� u. 81., 
képviseli:..polgármester, adószáma: 15393788-2-13) továbbiakban: Támogató 
másrészr�l 
a ……………… (címe: , adószáma/adóazonosító jele:, nyilvántartásba vételi száma: 
telefonszáma:, faxszáma:, email címe:,  ., képviseli:  ) továbbiakban: Támogatott, 
együttesen említve a Felek között az alábbi feltételek mellett: 
1.) A támogató a jelen megállapodásban rögzített – alább részletezett feltételekkel – vissza 
nem térítend� pénzügyi támogatást nyújt egyszeri alkalommal a támogatott részére. 
Támogatás célja: …………………………az 1. számú mellékletben részletezettek szerint 
2.) A Támogató a 2013. évi Civil Alap/Ifjúsági Alap támogatási keret terhére -Ft, azaz: 
Forint támogatást biztosít, Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének /2013.(.) 
sz. határozatában kapott felhatalmazás alapján, a Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és 
Népjóléti Bizottság döntése értelmében , …. részletben:  
…..- Ft 2013….. -ig, …., 
…..- Ft 2013……..-ig. 
3.) A támogatott a támogató döntése alapján a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag az 
1., pontban rögzített cél fedezésére, a megállapodásban rögzített feltételek betartásával 
rendeltetésszer�en használhatja fel. 
4.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen megállapodás alapján biztosított 
céljelleg� támogatást nem a jelen támogatási szerz�désnek megfelel�en vagy nem a 
meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató jelen megállapodástól 
azonnali hatállyal elállhat. Ebben az esetben a Támogató kötelezi a Támogatottat a 
szerz�déskötés id�pontjától történt kifizetés(ek) összegének – a mindenkori jegybanki 
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alapkamat kétszeresével növelten történ� – visszafizetésére, és a Támogatott a tárgyévet 
követ� 5 éves id�tartamra kizárható a támogatás igényléséb�l. 
5.) A Támogatott rendelkezésére bocsátott támogatással a jelen szerz�désben foglaltak szerint 
2013. ……….ig köteles elszámolni támogatónak a mellékelt elszámoló lapon. Ha a 
Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s 
ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a biztosított támogatást a Támogatott 
rendeltetésszer�en használta-e fel, a Támogató a szerz�dés 4., pontjában foglaltak szerinti 
járulékokkal emelt mértékben kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére. 
6.) Támogatott vállalja, hogy a támogatási cél megvalósulása során a hatályos 
jogszabályoknak megfelel�en jár el, a támogatott program megvalósítása során a programhoz 
kapcsolódó nyilvános megjelenéseken, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelenítésével, 
mint támogatót feltünteti. 
7.) A Támogatott képvisel�je kijelenti, hogy a támogatott képviseletére és a jelen szerz�dés 
aláírására megfelel� jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy a támogatási jogviszonnyal 
összefüggésben felmerül� károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felel�séggel a 
Támogató felé. 
8.) Az esetleges vitás kérdéseket a Támogató és a Támogatott egymás között békés úton 
igyekszik rendezni. A Felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó vitás kérdéseik tekintetében 
jogszabály eltér� rendelkezése hiányában a Támogató székhelye szerinti bíróság kizárólagos 
illet�ségét kötik ki. 
Felek a jelen szerz�dést, mint szerz�déses akaratukkal mindenben megegyez�t jóváhagyólag 
írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó 
rendelkezéseit tekintik az irányadónak. 
Visegrád, 2013. 

 ........................................    ....................................... 
           Támogató                Támogatott 

1. számú melléklet 
 

A támogatott tevékenység, feladat rövid leírása 
(technikai eszközök, programok, rendezvények, tervek, stb. rövid felsorolása) 
 

2. számú melléklet 
 

 
A. Beszámoló segédlet civil alap pályázatokhoz 

 
I. A 2013. évi tevékenység általános bemutatása  

 
1. Taglétszám, bels� és küls� támogatók 
2. Gazdálkodási adatok rövid bemutatása 
3. Támogatás felhasználásának rövid bemutatása 
4. Együttm�ködés az Önkormányzattal, más civil szervezetekkel 
5. A nyilvánosság biztosítása, hivatalos megjelenések 
6. Javaslatok a Támogató felé  
 

       
II. Programok, megvalósított elképzelések részletes bemutatása (a pályázó 
döntését�l függ� részletezettséggel, de a teljes kör�ségre törekedve) 

 
 

B. Beszámoló segédlet Ifjúsági Alap pályázatokhoz 
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I. A Támogatott tevékenységének, céljainak, célkit�zéseinek rövid bemutatása 

II. Az elnyert támogatás felhasználásának bemutatása, a programok, a 
pályázatban megjelölt célok és az elért eredmények felsorolásával, a 
felhasznált teljes összeg (saját forrás és támogatás) ismertetésével 

III. Javaslat a Támogató felé, észrevételek 

3. számú melléklet 
 

Támogató:  Visegrád Város Önkormányzata   
      oldalszám: 
Támogatott neve:      
  címe:     
Kifizetett támogatás összege:  Ft    
Öner�:   Ft    

   E L S Z Á M O L Ó       L A P  
       

Civil Alapból/Ifjúsági Alapból származó támogatás elszámolásához 
       

A bizonylat (számla) sor-
szám kiállítója kelte száma kifizetés jogcíme Összege hivatkozási szám 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
    0   
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Mellékletek: …………..db      
       
       
Az elszámoló lapon szerepl� adatok helyességét, valódiságát, valamint pénzügyi és számviteli 
elszámolását, 
továbbá a Támogatási szerz�désben foglalt célra történ� felhasználását igazoljuk.  
       
       
Kelt, ……………………200……..év…………………..hó…………nap.   
       
       
       
       
   PH. …………………………………………..  
    Támogatott (cégszer�) aláírása  
       

15. npr: Fellegvár Óvoda kérelmének megtárgyalása 
 El�terjeszt�: Hintenberger András képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Hintenberger Andrást a Népjóléti Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse az el�terjesztést. 
 
Hintenberger András: Érkezett egy kérés az óvoda vezetését�l, hogy az eddigi gyakorlatot, 
miszerint csak olyan gyermeket vehetnek föl, akik bejelentett visegrádi lakcímmel 
rendelkeznek, változtassák meg, melynek lényege, hogy a jöv�ben lehet�ség legyen olyan 
gyermekeket is felvenni, akinek egy vagy két szül�je visegrádi munkahellyel rendelkezik. A 
Bizottság megkérte a várható gyermeklétszámot, amelyb�l kit�nik, hogy az elkövetkezend� 3 
évben nem lesz maximális kihasználtságon, azaz 25 f�n a csoportlétszám, így a Bizottság úgy 
gondolja, hogy ez a kérés engedélyezhet� és az óvodavezet� hatásköre lenne.  
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy erre kétségtelen, hogy mindig volt igény. 
 
Mikesy Tamás: Kikötés legyen, hogy a visegrádi gyerekeknek mindig legyen hely. 
 
Bálint Zsolt: Azzal nem ért egyet, hogy az óvodavezet� döntse el, hogy kit vesz fel, legyen 
ez leszabályozva szakmai alapon is.  
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy tartalék üres helyet mindenképpen kellene hagyni, hogy 
ha már betelik minden hely és utána létesít valaki visegrádi lakhelyet, akkor még �t is fel 
lehessen venni.  
 
Hintenberger András: A határozati javaslat tartalmaz némi korlátozást arra vonatkozóan, 
hogy ki vehet� fel, ami a szabad mérlegelést is korlátozza némileg. 
 
Félegyházi András: Ezt teljes mértékben nem lehet leszabályozni, ez a mindenkori 
óvodavezet� kompetenciája és felel�ssége is egyben, hogy hogyan dönt. Mivel további 
kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ismertette a határozati javaslatot, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

71/2013. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete megtárgyalta a Fellegvár Óvoda kérelmét és mint 
Fenntartó, lehet�vé teszi a Fellegvár Óvoda számára, hogy a csoportlétszámok, a várható és 
ismert jelentkezések, a népesség alakulása és a prognosztizált gyermeklétszámok ismeretében 
egyedileg vizsgálhassa azon családok vagy gyermeküket egyedül nevel�k jelentkezését, ahol 
legalább egy szül� bejelentett visegrádi munkahellyel rendelkezik. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr: Egyebek 

 
Bártfai István: A 11-es f�út melletti KRESZ táblák nyári id�szakban nem látszódtak már 
tavaly sem, tehát fel kellene kérni a PEMÁK-ot, hogy ezeket rendezzék.  
A Schulek utcára az áttervezés megtörtént-e? Az homlokzat felújítási szerz�dések megkötése 
megtörtént-e?  
 
Dr. Szabó Attila: A homlokzat felújításon nyert pályázókat kiértesítették, két pályázóval már 
megkötésre került a szerz�dés, a harmadik pályázó még nem jelentkezett.  
 
Félegyházi András: A Schulek utca lakóinak volt egy lakossági fórum. A tervek 
engedélyeztetésre benyújtásra kerültek, az a terv, hogy az els� ütem idén elkészül.  
 
Dr. Szabó Attila: Tájékoztatásul elmondta, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. tv. 9. §. (1) bekezdése az önkormányzatokra feladatot ró, mely szerint az 
önkormányzatnak közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie, mivel erre 
jogszabályi kötelezettsége van, melynek folytán kéri a testület segítségét a terv összeállítására. 
A feladat január 1-t�l kötelez�, tehát a Kormányhivatal bármikor számon kérheti.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint els�ként arról kellene polgármester úrnak 
és az illetékes bizottság elnökének egyeztetni, hogy a munkatervbe ez hová illeszthet� be, 
mivel ez egy hosszabb folyamatot igényel. Talán majd a nyári id�szakot követ�en lehet ez 
esedékes. 
 
Félegyházi András: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és a nyílt 
ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
   polgármester               aljegyz� 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    11/2013. 
Határozatok száma: 73/2013. (03.26.) 

 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

2013. március 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Visegrád 64/15 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása kapcsán a 64/14 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlant érint�en tulajdonosi nyilatkozat és közútkezel�i 
hozzájárulás kérés megvitatása 



 
 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. március 26-án 19:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 
 
    Félegyházi András polgármester 
    Hintenberger András 



 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
Képvisel�-testület 5 f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Félegyházi András polgármester és Hintenberger András képvisel� úr el�re jelzett módon 
távol van. Ismertette a napirendet, melyhez módosító javaslat nem érkezett, így kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: Visegrád 64/15 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása kapcsán a 64/14 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlant érint�en tulajdonosi nyilatkozat és közútkezel�i 
hozzájárulás kérés megvitatása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: A Városfejlesztési Bizottság el�zetesen már tárgyalta, és 
támogatja a hozzájárulás kiadását. Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az 
el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Ismertette az írásos el�terjesztést. A 64/15 hrsz-on megvalósuló épület 
kapcsán villamosenergia ellátás kiépítése érinti a 64/14 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlant, ezért tulajdonosi nyilatkozat és közútkezel�i hozzájárulás kiadása szükséges, mely a 
Képvisel�-testület kizárólagos hatásköre. Jogi akadálya ennek nincs. Az el�terjesztés és 
határozati javaslat kiküldésre került a képvisel�-testület tagjai részére. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt. Az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Hintenberger András 
képvisel� nem volt jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
73/2013. (03.26.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati 
Szolgáltató Kft (1044 Budapest, Megyeri út 118) felel�s tervez�je Balyi Györgyi kérelmére a 
Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 64/14 hrsz-ú ingatlan egy 
részét érint� „Visegrád, Dunapart 64/15 hrsz alatti ingatlan villamos energia ellátása-
földkábeles csatlakozóvezeték létesítése” cím� munka kapcsán a benyújtott m�szaki 
tervdokumentációk (SE-PLAN-D szám: 5518) alapján a tulajdonosi és közútkezel�i 
hozzájárulást megadja a következ� feltételek mellett: 
a) A munkálatok ideje alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelkezések, valamint a 
szerkezetek tárolása során a munkavédelmi, balesetvédelmi, egészségvédelmi és 
óvórendszabályok betartása kötelez�. 
b) A munkaárok folyamatos fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelez� köteles 
gondoskodni. 



c) A megbontott területet köteles a kivitelez� a munkák befejezése után az eredeti állapotnak 
megfelel�en helyreállítani. A helyreállítást megfelel� felületzárással kell elvégezni. 
A károsodott közhasználatú zöldterületek helyreállítását a következ�képpen állapítom meg: 
Tereprendezés, humuszolás, füvesítés. 
d) Ha a közterület vagy a kialakított nyomvonal a végleges helyreállítás után 1 éven belül a 
végzett munka következtében megsüllyed, vagy egyéb meghibásodás keletkezik, annak 
helyreállítása a kivitelez� kötelezettsége. Halasztást nem t�r� helyreállítás a kivitelez� terhére 
elvégeztethet�. 
e) A közúton és árokban a munkavégzés ideje alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és 
egyéb szennyez�dések eltakarításáról a kivitelez� folyamatosan köteles gondoskodni. 
f) Ha az érintett területen az építkezés következtében bármilyen károsodás történne, annak 
helyreállítása a kivitelez� feladata. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott 
kár megtérítésér�l a kivitelez� köteles gondoskodni. 
g) Jelen hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem 
mentesít. 
h) Az érintett közterületen lév� geodéziai jelek, közm�vek, létesítmények és m�tárgyak 
állagának megóvásáról a kivitelez� köteles gondoskodni. 
i) A kivitelezés során kikerül� és fölöslegessé váló anyagot – a veszélyes hulladéknak 
min�sül�  anyagot, stb. külön -  szemétlerakó helyre el kell szállítani. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati 
Szolgáltató Kft-t a képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Tájékoztatta a képvisel�-testületet, hogy polgármester úr 
távollétében a tegnapi nap folyamán aláírta a korábbi testületi döntés értelmében a Visegrádi 
Városfejleszt� Kft. 7.800.000,- Ft-ról szóló kölcsönszerz�dését. Több napirend nem lévén, a 
munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely      Dr. Szabó Attila 
    alpolgármester                aljegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    12/2013. 
Határozatok száma: 74/2013. (04.03.) 

 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. április 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Közbeszerzés kiírása „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt 
keretében megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak ellátására.  
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. április 3-án 19:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
 

    Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Miklós Melinda igazgatási csoportvezet� jegyz� helyett 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 7 
f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Az ülésnek egyetlen napirendi 
pontja van, a közbeszerzés kiírása a városközpont kivitelezési feladatainak ellátására. Mivel a 
napirenddel kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a 
napirendet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta.  
 

1. npr: Közbeszerzés kiírása „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” 
tárgyú projekt keretében megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési 
feladatainak ellátására 

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Egy alkalommal már hozott a képvisel�-testület egy feltételes döntést 
ezzel kapcsolatban, hogy amennyiben a Közbeszerzési Felügyeleti F�osztály jóváhagyja a 
kiírást, akkor kiírható a közbeszerzés. A KFF március 7-én küldte meg a min�ségellen�rzési 
jelentését, amelyben 16 oldalban részletezi kifogásait, melyet a közbeszerzési tanácsadó 
átvezetett, illetve leegyeztetett velük, majd március 29-én érkezett meg a jóváhagyó 
tanúsítvány, ami néhány pontos javaslatot tartalmazott még. Ezek egyeztetése is megtörtént, 
tehát most a módosított kiírásról kell a testületnek döntenie. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot, és mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
74/2013. (04.03.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Vállalkozási 
Szerz�dés „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” (KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-
0009) tárgyú projekt keretében megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési 
feladatainak ellátására vonatkozó, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési 
Felügyeleti F�osztálya által jóváhagyott ajánlattételi felhívást az általuk javasolt 
módosításokkal, valamint az ajánlattételi dokumentációt.  
2.) A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy kiírja a Vállalkozási Szerz�dés „Az ezeréves Visegrád 
Városközponti fejlesztése” (KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009) tárgyú projekt keretében 
megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak ellátására a Közbeszerzésr�l 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 121. §. (1) b pontja és 83. §. (1) bekezdése szerint közbeszerzési 
eljárást. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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Mikesy Tamás: Lehet már tudni egy reális mentetrendet a továbbiakra nézve? 
 
Félegyházi András: Ez azért nagyon nehéz, mert a közbeszerzési eljárás id�tartama nagyon 
bizonytalan, hiszen bárki megtámadhatja a kiírást, utána bárki megtámadhatja az eredményt.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Ha holnap megjelenik, akkor talán június közepére lehet 
kivitelez�. A 60 napot minimum számolni kell a megjelenést�l. Ha eljutnak odáig, hogy 
sikeres lesz a közbeszerzés, akkor olyan tárgyalási pozícióba kerülhet az önkormányzat, hogy 
határid� módosítást kérjen a projektre, amit el lehet tolni 2015-ig. 
 
Félegyházi András: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, és több napirend nem 
lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
    polgármester                           aljegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    13/2013. 
Határozatok száma: 75-77/2013. (04.11.) 

 

 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. április 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 
 
1. Fellegvár Óvoda korszer�sítésének, b�vítésének és részleges tet�tér-beépítésének 
részleges tervezési és kivitelezési munkálatai megvalósítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lezárása 
 
 
2. Pázmány Péter u. 3. szám alatti ingatlan mögötti pince és partfalomlás kapcsán károk 
helyreállítására vis maior pályázat benyújtása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. április 11-én 17:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
 

    Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Schüszterl Károly 

 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
 
 
Távol maradt képvisel�k: 
 
    Hintenberger András 

Mikesy Tamás 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 
f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi 
pontokat. Mivel ezzel kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a 
napirendet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András és Mikesy Tamás képvisel�k nem 
voltak jelen)  az ülés napirendjét elfogadta.  
 

1. npr: Fellegvár Óvoda korszer�sítésének, b�vítésének és részleges tet�tér-
beépítésének részleges tervezési és kivitelezési munkálatai megvalósítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A közbeszerzési tanácsadó cég, a Vanin Kft. elkészítette a 
szakvéleményét, melyet az el�terjesztés mellékletében kiküldtünk. Egyetlen érvényes ajánlat 
érkezett, az Épkomplex Kft-t�l, a másik kett� nem volt érvényes. Az érvényes ajánlatadóval 
két tárgyalási forduló is volt, de a második fordulóban is 119.967.114,- Ft-os nettó ajánlati 
árat nyújtott be, ami a rendelkezésre álló anyagi fedezetet meghaladja, mert az 90.000.000,- Ft 
körül van. Tekintettel arra, hogy a különbségre nincs anyagi fedezete az önkormányzatnak, az 
eljárást eredménytelenné javasolja nyilvánítani.  
Mivel a témával kapcsolatban, kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki 
azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
75/2013. (04.11.) 
HATÁROZATA 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy „Vállalkozási szerz�dés a 
Fellegvár Óvoda korszer�sítésének, b�vítésének és részleges tet�tér-beépítésének részleges 
tervezési és kivitelezési munkái megvalósítására” kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelenné 
nyilvánítja, a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pont alapján, mivel az egyedüli, összességében 
legel�nyösebb ajánlatot tev� sem tett – az ajánlatkér� rendelkezésére álló anyagi fedezet 
mértékére tekintettel – megfelel� ajánlatot. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Pázmány Péter u. 3. szám alatti ingatlan mögötti pince és partfalomlás kapcsán 
károk helyreállítására vis maior pályázat benyújtása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A történet még tavaly kezd�dött, amikor Szilasi László birtokvédelmi 
eljárást indított a szomszédja, Láng István ellen, mivel a pincéjével gondok voltak. Az eljárás 
keretében, jegyz�i hatáskörben kötelezte Láng Istvánt az életveszély megsz�ntetésére. Majd 
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idén februárban Szilasi László jelente, hogy Láng István nem hajtotta végre a határozatot. 
Ezután február 28-án a Tamás hegyen történt földcsuszamlás következtében a pince beomlott, 
ami több ingatlant is érint, ezért a probléma megoldására az önkormányzat vis maior 
pályázatot nyújthat be. Kormányhivatal, Katasztrófavédelem és a Belügyminisztérium Pince 
és Partfalbizottsága szakért�i véleményükben leírták, ha az önkormányzat a pályázatot 
benyújtja, akkor a kérelme jogos és támogatható. A Geoteszt Kft. elkészítette a szakért�i 
véleményt, ami alapján a becsült költségigény 21.602.900 Ft+ Áfa a partfalmozgás kárainak 
helyreállítására. Azonban ez a szakvélemény még a földcsuszamlás el�tt készült, amit a 
hivatal jelzett is a Belügyminisztériumnak, akik azt mondták, hogy mindenképpen nyújtsa be 
a pályázatot az önkormányzat a jelenlegi paraméterekkel, és �k a döntésnél figyelembe fogják 
venni az id�közben bekövetkezett földcsuszamlás miatt el�állt új helyzetet. A m�szaki 
szakvélemény nem tartalmazza a hiteles tulajdoni lap lekérés költségeit, amit viszont szintén 
el lehet számolni a pályázat keretében, így módosítani javasolja az el�terjesztésben szerepl� 
saját forrás és vis maior igény összegét. A saját forrás 2.747.529,- Ft a vis maior igény pedig 
24.727.754,- Ft lesz. Láng István felé jelezte a problémát, aki azt mondta, hogy nem tudja 
saját forrásból megoldani a helyreállítást.  
 
Schüszterl Károly: Jelezni kellene, hogy ez sürg�s lenne, mert ha több es� esik fél�, hogy a 
többi föld is megindul.  
 
Félegyházi András: Fotódokumentációval igazoltan jelezték természetesen és nyilvánvalóan 
ezt tudja a bíráló is, hiszen helyszíni szemlét is tartottak. Egyébként itt a vis maior igényt több 
dolog is indokolja, de talán a legfontosabb az, hogy közm�veket is és a korábban létrehozott 
támfalat is veszélyezteti.  
Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, javasolta, hogy el�ször a jegyz� úr módosító 
indítványáról szavazzanak, melynek értelmében a saját forrás összege: 2.747.529,- Ft-ra, a vis 
maior igény 24.727.754,- Ft-ra, a források összesen pedig: 27.475.283,- Ft-ra módosul, 
Kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
76/2013. (04.11.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Belügyminisztérium által a ”vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól” 
szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján meghirdetett 2013. évi vis maior tartalék 
támogatására kiírt pályázaton való részvételre vonatkozó el�terjesztésben szerepl� 
forrásösszetétel módosítását az alábbiak szerint:  
saját forrás:   2.747.529.- Ft 
vis maior igény:  24.727.754.- Ft 
források összesen:  27.475.283.- Ft 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: a pályázat benyújtására: 2013. április 12. 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a módosítással együtt a határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
77/2013. (04.11.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 
Belügyminisztérium által a ”vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól” 
szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján meghirdetett 2013. évi vis maior tartalék 
támogatására kiírt pályázaton részt vesz. 
2) A káresemény a Visegrád Pázmány Péter u. 3. szám (610 hrsz) alatti ingatlanon és mögötte 
lév� pince és partfalomlás, földcsuszamlás miatt keletkezett károk megtérítése. A 
földcsuszamlás a Magas közben található közcélú közm� szolgáltatásokat (víz, villany, 
csatorna), a 2010-ben állami támogatással megépített támfalat, valamint a Pázmány Péter 
utcát (611/1 hrsz) veszélyezteti. 
3) A káresemény forrásösszetétele: 

                                                             adatok Ft-ban 

Megnevezés 2012. év % 

            Saját forrás 2.747.529.- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 
Vis maior igény 24.727.754.- Ft 90 

Források összesen    27.475.283.- Ft 100 
 
4) A károk helyreállításának (tervez�i költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
27.475.283 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
5) A képvisel�-testület nyilatkozik arról, hogy a káresemény veszélyezteti az önkormányzat 
tulajdonában lév� a Magas közben található csatornahálózatot, a 2010-ben állami 
támogatással megépített támfalat, valamint a Pázmány Péter utcát (611/1 hrsz). 
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 lév� – vagyontárggyal a feladatát nem tudja 
ellátni. Egyúttal vállalja a károsodott ingatlannak költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történ� helyreállítását. 
9) A képvisel�-testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésr�l szóló 2/2013. (II.16.) 
számú rendelet tartalék sora terhére biztosítja. 
10) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a támogatási igénybejelentés benyújtására. 
  

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: a pályázat benyújtására: 2013. április 12. 
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Félegyházi András: Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
   polgármester              aljegyz� 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    14/2013. 
Határozatok száma: 78-95/2013. (04.18.) 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

2013. április 18-án megtartott nyílt ülésér�l  
 
 
 

 
1. A Szentendrei Rend�rkapitányság beszámolója a 2012. évi tevékenységér�l, a 

közbiztonság helyzetér�l 
2. Házi és üzemorvos beszámolója 2012. évi éves munkájáról 
3. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésér�l szóló 4/2012. (III. 12.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása  
4. Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása 
5. Beszámoló a bels� ellen�rzési feladatok 2012. évi végrehajtásáról 
6. A Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár igazgatói állására 

beérkezett pályázat elbírálása  
7. Visegrád Csalogány utca 1268 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítése 
8. Fellegvár Óvoda óvodavezet�i pályázat kiírása 
9. Török-magyar együttm�ködés kialakítása 
10. Gécs János kérelme Dobos utcában lév� faház bérletére vonatkozóan 
11. A 2012. július 29-i es�zések miatt szükségessé váló védekezésre, valamint a károk 

elhárítására benyújtott vis maior pályázat forrásösszetételének módosítása 
12. A Mozi mennyezetfestményeire vonatkozó fotózásra beérkezett árajánlat 

megvitatása 
13. Közmeghallgatás kiírása 

14. Egészségházban a biokazán beszerzéséhez szükséges kivitelezési munkák elvégzése 
során felmerült pótmunkák megvitatása 

15. Láng István eladási ajánlatának megvitatása 
16. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. április 18-án 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
 

    Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
 
 
Meghívott: 
 
    Debreczeni János rend�r százados, mb. �rsparancsnok 
    Cseke László TDM Szervezet képviseletében 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester jelezte, hogy kicsit kés�bb érkezik. Ismertette a napirendi pontokat. Javaslatot 
tett további napirendi pontok felvételére, 13. napirendi pont a Török-magyar együttm�ködés 
kialakítása, 14. napirendi pont az Egészségházban a biokazán beszerzéséhez szükséges 
kivitelezési munkák elvégzése során felmerült pótmunkák megvitatása, 15. napirendi pont 
Láng István eladási ajánlatának megvitatása, és így 16. napirendi pont lesz az egyebek. Mivel 
ezzel kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a napirendet 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  az ülés napirendjét elfogadta.  
 

1. npr: A Szentendrei Rend�rkapitányság beszámolója a 2012. évi tevékenységér�l, 
a közbiztonság helyzetér�l 

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Debreczeni Csaba rend�r�rs parancsnok helyettes 

 
Félegyházi András: Kapitányúr és Benzsay Csaba �rsparancsnok úr jelezték, hogy sajnos a 
mai ülésen nem tudnak jelen lenni, helyettük eljött Debreczeni Csaba �rsparancsnok helyettes 
úr. 
 
Debreczeni Csaba: Elmondta, hogy a tavalyi évben 72 db b�ncselekmény történt a városban, 
melyb�l 36 db lopás és 10 betöréses lopás volt. A tendencia szerencsére csökken� számot 
mutat.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy május 6-án közmeghallgatást tart a képvisel�-testület, 
melynek egyik napirendi pontja, illetve meghívottja lesz a kapitány úr, akkor személyesen is 
feltehetik a kérdéseiket a képvisel�k, illetve a lakosság is. Arra kérte kapitány urat, hogy 
Visegrád területén, de f�ként a Mátyás király úton próbáljanak fellépni a motoros rallyzás 
kapcsán, a város által vásárolt sebességmér� készülék segítségével, biztosítva ezzel az ott 
lakók nyugalmát pénteki és szombati napokon, valamint kérte még a pakolási gondok 
orvoslását a Rév utcában.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
78/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Szentendrei 
Rend�rkapitányság értékel� jelentését a 2012. évben végzett rend�ri tevékenységr�l. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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2. npr: Házi és üzemorvos beszámolója 2012. évi éves munkájáról 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Dr. Kiss György jogi képvisel� 

 
Félegyházi András: A háziorvos megküldte április elején a február óta elmaradt 
beszámolóját a tavalyi évr�l. A Népjóléti Bizottság megtárgyalta azt. 
 
Hintenberger András: Szakmai szempontból próbálta véleményezni a Bizottság a 
beszámolót és bár találtak benne párhuzamosságot a 2011. évi beszámolóval, de alapvet�en jó 
beszámolót kaptak, így azt elfogadásra javasolják a testületnek.  
 
Félegyházi András: A mai ülésre azért hívta meg Dr. Kiss György ügyvéd urat, hogy foglalja 
össze egy jogi szakvéleményben azt az állapotot, ami jelen pillanatban a szerz�déses viszonyt 
illeti az önkormányzat és Dr. Balázs Mária háziorvosn� között.  
 
Dr. Kiss György: Évek óta probléma a háziorvosi ellátás kötelezettséget vállaló gazdasági  
társaság és az önkormányzat szerz�déses kapcsolata. Kétségtelen, hogy az önkormányzat e 
kötelez� feladatát úgy láthatja el, hogy vagy önmaga alkalmaz háziorvost, vagy egészségügyi 
szolgáltatási feladatok ellátására felruházott gazdasági társasággal, vagy önálló praxisjoggal 
rendelkez� háziorvossal szerz�déses jogviszonyt létesít, így e közrem�ködéssel látja el a 
háziorvosi teend�ket. Pillanatnyilag a szerz�dés szerint a háziorvos egy olyan szolgáltató 
szervezet, amelyiknek nincsen szerz�déses kapcsolata az önkormányzattal. A valamikori 
alapszerz�dés több esetben került módosításra, általában névváltoztatás miatt. 
Tulajdonképpen az sem egyértelm�en tisztázható, hogy melyik szerz�dést kell 
alapszerz�désnek tekinteni. A módosítások úgy történtek, hogy a gazdasági társaság 
megnevezésében történtek változások, az ügyvezetést mindegyiknél a jelenlegi háziorvos Dr. 
Balázs Mária látta el. A legutóbbi módosításkor az történt, hogy az alapszerz�désre 
hivatkozva néhány pontot módosítottak és azzal a címmel, hogy az ellátó gazdasági 
társaságnál névváltozás történt, csak az a probléma, hogy a Valumed Kft. nem jogutódja a 
korábbi gazdasági társaságoknak, hanem önálló társaság. A lényeg az, hogy van egy 
szerz�dés és a szerz�désben a megbízottnak a személye nem felel meg a polgári jog 
követelményeinek és hiába állítja a háziorvos, hogy neki van szerz�dése, mert el�ször is nem 
neki van, hanem a gazdasági társaságnak és a társaság a szerz�déses jogviszonyban 
meglehet�sen furcsa elnevezéssel dolgozik. A társadalombiztosítás a praxis joggal rendelkez� 
háziorvossal köt szerz�dést, de � is kéri, hogy a szerz�dést mutassák be. Az önkormányzat 
megkereste Tisztiorvosi Szolgálatot és a Társadalombiztosítást is, mind kihangsúlyozták, 
hogy érvényes szerz�déssel lehet csak ellátni háziorvosi teend�ket és ha ilyen nincs, akkor a 
praxis joggal rendelkez� háziorvossal a TB nem köt szerz�dést. Felmerül akkor a kérdés, 
hogy van-e szerz�dés vagy nincs? A szerz�déses problémák kétség kívül fennállnak, a dolog 
mégis úgy áll, hogy ezt a szerz�dés mindkét fél aláírta, tehát a jogilag érvénytelen szerz�dés 
végül is érvényes, mert mindkét fél aláírta. Ha az önkormányzat azt mondja, hogy érvénytelen 
a szerz�dés, akkor nem tud vele mit kezdeni, mert nem igaz, ha pedig azt mondja, hogy 
érvényes, akkor meg azért nem jó, mert hibás a szerz�dés. A háziorvosi ellátásról szóló 
törvény leírja, hogy egy szerz�dés milyen tartalommal kell, hogy létrejöjjön, ezt 2013. január 
1-ig kellett teljesíteni a szerz�d� feleknek. A háziorvos már több alkalommal visszautasította 
ezt a kezdeményezést, álláspontja szerint neki van szerz�dése, kétszer bocsátotta 
rendelkezésére az önkormányzat az új szerz�dés tervezetet, � ezeket visszaküldte, annak 
ellenére, hogy jelezte, hogy egyébként akar szerz�dést kötni. Álláspontja szerint a 
beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, mert az, hogy írásban beküldi a beszámolóját 
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és nem jelenik meg testületi ülésen, nem teszi lehet�vé, hogy a testület kérdést intézzen hozzá 
a háziorvosi tevékenységgel kapcsolatban, ez problémát jelent, mert egy szerz�déses 
jogviszonyról van szó, tehát neki arról is be kell számolni, hogy a szerz�déses jogviszony 
keretei között hogyan látja el feladatát. Az pedig végképp nem fogadható el, hogy a legutóbbi 
levelében azt írta, hogy hajlandó továbbra is együttm�ködni, de csak írásban, ez nem 
szerz�déses együttm�ködés. Tehát erre valamilyen úton-módon megoldást kellene találni.  
 

- Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a 
Képvisel�-testület 7 f�vel (7 f�b�l) van jelen, határozatképes – 

 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint a doktorn� beszámolóját, orvos-szakmai szempontból 
természetesen nem tudja véleményezni a bizottság, illetve a testület sem, de úgy gondolja, 
hogy ami a szerz�déses jogviszonyból ered� kötelezettséget illeti, azt meg lehet ítélni, annak 
alapján is, hogy bizony voltak lakosság részér�l panaszok a rendelési id� és a háziorvosi 
ellátás kapcsán. Érdekes az is, hogy a doktorn� megjegyzi, hogy a 2012. évi üzemorvosi 
díjáról lemond a testület javára, ezt megjegyezné, hogy ez az a díj, amit a doktorn� már 2011-
ben kiszámlázott az önkormányzat felé, tehát ezt már el�re kifizette az önkormányzat. Amit 
ügyvéd úr mondott azzal kapcsolatban elmondta, hogy a Tényfeltáró Bizottság a 
Kormányhivatalt is megkereste ez ügyben és az � álláspontjuk is az volt, hogy gyakorlatilag 
nincs szerz�dése az önkormányzatnak a doktorn�vel az orvosi ellátásra vonatkozóan. 
Ráadásul az új törvény szerint január 1-t�l módosítani kellett volna a szerz�dést, mint 
ahogyan a fogorvossal ez meg is történt, de a háziorvossal így ennek sem tud eleget tenni az 
önkormányzat. Álláspontja szerint ezt a történetet rendezni kell vagy a doktorn�vel, vagy ha 
ez nem megy, akkor más úton-módon és személyes véleménye, hogy a 2013. január 1-t�l a 
háziorvosi rendel� rezsi költségeit is az önkormányzatnak kellene állni, úgy, mint ahogyan 
fogorvosi rendel�nél is, hiszen véleménye szerint e két ellátás tekintetében nem szerencsés 
különbséget tenni e vonatkozásban.  
 
Félegyházi András: A Fogorvosn�vel a korábbi önkormányzatnak volt egy szóbeli 
megállapodása, hogy valóban az önkormányzat fizeti a rendel� rezsijét, de nem is végez 
felújításokat, karbantartásokat a rendel�n, hanem azt a fogorvos asszony saját maga teszi. 
Sajnálja, hogy az ilyen fajta szóbeli kommunikáció Dr. Balázs Máriával nem tud létrejönni. 
Véleménye szerint az orvosi ellátás egy bizalmi kérdés, és nyilván Visegrádon sokan bíznak 
benne és járnak hozzá, tehát pontosan ezért kezeli ezt a kérdést az önkormányzat megfelel� 
óvatossággal. Ugyanakkor nem gondolja azt, hogy ez a helyzet így rendben van. Ügyvéd úr 
szerint a szerz�dés egyoldalú felmondása azért lenne vitatható, mert voltak id� közben 
elmulasztott megbízói lehet�ségek. Mire gondolt itt ügyvéd úr? 
 
Dr. Kiss György: Arra, hogy amikor a szerz�dés érvényessége el�ször vitássá vált, akkor 
egyszer�en el kellett volna menni bírósághoz és kérni, hogy � állapítsa meg, hogy a szerz�dés 
érvényes-e? De azóta eltelt egy id� és a tevékenységet gyakorolta a doktorn�, tehát 
véleménye szerint itt a szerz�dés felbontás kérdése nem egyszer� kérdés. Álláspontja szerint a 
mai beszámolót ketté kellene választani, a háziorvosi tevékenységre vonatkozó beszámoló 
szakmailag talán elfogadható, viszont a testület nevében azt nehezményezné, hogy a 
beszámolási jogosultság nem kizárólag írásbeliséget jelent és hogy visszautasítja a személyes 
megjelenést. A testületnek fel kellene hívnia a figyelmét arra, hogy törvényi követelmény a 
szerz�dés rendbetétele, tehát nyilatkozzon, hogy hajlandó-e ebben a tárgyban eleget tenni a 
kötelezettségének, hiszen a szerz�dést csak úgy lehet módosítani, ha mindkét fél akarja. Ha 
azt válaszolja, hogy nem, vagy csak kizárólag írásban kíván továbbra is kommunikálni, akkor 
nem lát más lehet�séget, mint a szerz�dés felbontását.  
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Félegyházi András: Mikesy képvisel� úr említette, hogy a lakosság részér�l szóban többen is 
jelezték már, hogy problémájuk van az orvosi ellátással, de sajnos a helyzetet az is nagyon 
nehézkessé teszi, hogy ilyen esetekben az emberek írásban nem szívesen nyilvánulnak meg, a 
dolog természetéb�l fakadóan. Tehát lehet, hogy szóban jelzik és elmondják itt-ott, de mikor 
arra kerülne a sor, hogy le kellene írni, akkor ezt már nem teszik meg.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy neki lett volna kérdése a doktorn�höz a beszámolójával 
kapcsolatosan, például, hogy hány f�t kezel a praxisában. A másik kérdése ügyvéd úrhoz szól, 
hogy hogyan lehet egy névváltoztatott céget felszámolnak, de még mindig üzemel, ugyanis, 
ha a Sanatio Pro Vitát felszámolták, akkor annak, hogy változhatott meg a neve és még most 
is üzemel? 
 
Dr. Kiss György: Nyilván utána kell nézni a cégnyilvántartásban, mert számtalan olyan 
dolog lehet, amir�l az önkormányzat nem tud. 
  
Bálint Zsolt: Sajnos korábban már többször próbáltak ennek az ügynek a végére érni, de volt 
egy olyan testület, aki nem mert lépni és úgy látja, hogy a mostani testület sem mer. 
Véleménye szerint ki kellene írni egy új pályázatot a háziorvosi posztra, amin természetesen a 
doktorn� is indulhatna, és utána meglátják, hogy � nyeri-e vagy sem. A beszámolót nem tudja 
elfogadni, mert nem tudja feltenni a kérdéseit, azt sem érti, hogy a szerz�dése alapján 
bejelentési kötelezettsége lenne arra, hogy ha elmegy szabadságra, akkor azt jelezze az 
önkormányzat felé is, ezt sem teszi meg soha a doktorn�. Nem tudja, hogy meddig kell még 
könyörögni a doktorn�nek, hogy álljon szóba a testülettel, arról nem is beszélve, hogy ki nem 
fizetett adósságai is vannak az önkormányzat felé, ha vele ilyen megenged� a testület, akkor a 
többi visegrádival is meg kellene ezt tenni. Jó lenne, ha lépne végre a testület, mert ennek 
semmi értelme, hogy húzzák halasszák ezt az ügyet. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy az ügyvéd úr javaslatával egyet tud érteni, válasszák ketté a 
beszámolót és a szerz�dést, és a nyilatkozatától függ�en meglátják, hogy felmondják-e a 
szerz�dést vagy sem. 
 
Félegyházi András: Ezt valóban ketté kell választani és az is igaz, hogy a helyzet már nem 
tartható sokáig. Így egyrészt szavazásra bocsátja a doktorn� beszámolóját, ami a 2012. évre 
vonatkozik, hiszen akkor 2012. december 31-ig ugyan vitatható, de � szerinte létez� szerz�dés 
keretében látta el. 2013. január 1-t�l véleménye szerint vitán felül áll, hogy nincs szerz�désük, 
és az erre irányuló szándékát már több alkalommal kinyilvánította az önkormányzat írásban, 
ahogyan ezt � kívánta. Javasolja, hogy a testület fogadjon el egy olyan határozatot, amelyben 
felszólítja Dr. Balázs Máriát a személyes megjelenésre, annak érdekében, hogy egy új 
szerz�dést tudjon kötni vele az önkormányzat, az aljegyz� úr, ügyvédúr és a polgármester 
által egyeztetve. Tehát erre vonatkozóan egy határid�s megkereséssel kell élnie az 
önkormányzatnak és amennyiben ez a szerz�dés nem tud létrejönni, akkor az önkormányzat 
tegye meg azt a lépést, hogy egy új pályázatot ír ki a háziorvosi ellátásra. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy � a Valumed Kft. igazgatójával is szeretne találkozni, mert a 
háziorvos tudomása szerint egy alkalmazott a cégben, tehát a szerz�dést az igazgatóval fogja 
kötni az önkormányzat. 
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Dr. Kiss György: Be kell kérni a gazdasági társaság teljes cégkivonatát, mert az 
elképzelhet�, hogy a cég életében történt változás, de ha ez így van, akkor neki ezt is 
kötelessége lett volna bejelenteni az önkormányzatnak. 
 
Félegyházi András: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta az 
el�terjesztésben szerepl� A) határozati javaslatot. 
 
Mikesy Tamás: Módosító javaslatot fogalmazott meg, mely szerint a második tagmondatot 
húzzák ki, mert volt már olyan, hogy fogadott el úgy beszámolót a testület, hogy az, akinek 
beszámolnia kellett nem volt jelen. Személyesen azért nem tudja elfogadni, mert az az 
álláspontja, hogy nincs szerz�dése a háziorvosnak.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az bizonyos, hogy jogszabály változás okán a szerz�dést 
2013. január 1-vel ígyis-úgyis újra kellett volna kötni. Amennyiben vitatja az önkormányzat, 
hogy létezik szerz�dés 2012. évre vonatkozóan, akkor ne kérjen be szakmai beszámolót, de ha 
bekérte és korábban nem szólította fel a személyes jelenlétre a beszámolók során, akkor úgy 
korrekt, ha annak tartalma szerint vitatják meg ezt a napirendi pontot. Tehát egyetért azzal, 
hogy ne az legyen az indoka az elutasításnak, hogy nem jelent meg személyesen. Véleménye 
szerint azzal, hogy az önkormányzat bekérte a beszámolót, inkább az volt az er�sebb 
álláspontja, hogy van szerz�déses jogviszony, legalábbis akként járt el. Így nem érdemes arról 
filozofálni, hogy volt-e 2012-ben szerz�dés vagy sem, de az tény, hogy 2013-ban nincs. 
 
Félegyházi András: Mivel több hozzászólás és módosító indítvány nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki elfogadja Mikesy Tamás módosító indítványát, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
79/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Mikesy Tamás 
képvisel� azon módosító javaslatát, mely szerint  a háziorvos beszámolója a 2012. évi 
tevékenységér�l szóló el�terjesztésben szerepl� A) határozati javaslat alábbi mondatrésze 
törlésre kerüljön: 
„mert személyesen a testületi ülésen nem jelent meg, így hozzá a képvisel�k nem tudnak 
kérdéseket intézni” 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Elmondta, hogy személy szerint tartózkodni fog a beszámoló 
elfogadásánál, mert neki kérdése lett volna azzal kapcsolatban, de mivel ezeket nem tudta 
feltenni, így nem is tudja azt sem elfogadni, sem elutasítani. Kérdezi a képvisel�-testületet, 
hogy aki a módosítással együtt az A) határozati javaslattal ért egyet, vagyis a beszámolót 
elutasítja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

80/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el  a háziorvos 
beszámolója a 2012. évi tevékenységér�l szóló el�terjesztésben szerepl� A) határozati 
javaslatot. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel ez a javaslat nem került elfogadásra, szavazásra teszi fel a B) 
határozati javaslatot, kérdezte a képvisel�ket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
81/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el  a háziorvos 
beszámolója a 2012. évi tevékenységér�l szóló el�terjesztésben szerepl� B) határozati 
javaslatot. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Megkérte Dr. Szabó Attila aljegyz� urat, hogy összegezze az általa 
korábban javasoltakat, határozati javaslatként. 
 
Dr. Szabó Attila: Ismertette a határozati javaslatot: „Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete felszólítja Dr. Balázs Máriát és a Valumed Kft. ügyvezet�jét, hogy 
személyesen jelenjen meg a soron következ� képvisel�-testületi ülésen a feladat-ellátási 
szerz�dés és a háziorvosi beszámoló részletei megbeszélése végett.”. 
 
Bálint Zsolt: Kérte, hogy a Valumed Kft. ügyvezet�jét is és Dr. Balázs Máriát is kérje fel a 
testület, mert tudomása szerint jelenleg nem ugyan az a személy. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja, az aljegyz� úr által ismertetett 
határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
82/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felszólítja Dr. Balázs Máriát és a Valumed 
Kft. ügyvezet�jét, hogy személyesen jelenjen meg a soron következ� képvisel�-testületi ülésen 
a feladat-ellátási szerz�dés és a háziorvosi beszámoló részletei megbeszélése végett. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésér�l szóló 4/2012. 

(III. 12.) számú rendelet módosítása  
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó gazdasági vezet� 

 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó gazdasági vezet�t, hogy ismertesse az 
el�terjesztést. 
 
Láng Anikó: Elmondta, hogy a tavalyi költségvetés f� számainak módosítása szükséges, mert 
a f�könyvben, illetve Magyar Államkincstárnak benyújtott 2012. évi beszámolóval 
megegyez� f�összeggel módosított el�irányzatot kell elfogadnia a testületnek is. Az egyik oka 
a módosításnak, hogy a kompok-révek pályázaton nyert az önkormányzat és annak az 
el�irányzatát a Magyar Államkincstár módosításra írta el� az önkormányzatnak, amit az 
önkormányzat aztán át is utalt a kompüzemeltetést végz� vállalkozó felé.  A másik oka 
módosításnak a kötött felhasználású támogatásokra kapott IV. negyedévi el�irányzatok 
összegével kellett megemelni a költségvetési el�irányzat összegét.  
 
Bálint Zsolt: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Félegyházi András: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki 
a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésér�l 
szóló 4/2012. (III.12.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet 
elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
9/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésér�l szóló 4/2012. (III.12.) számú  
költségvetési rendeletének módosításáról 

(Rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
 

4. npr: Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó gazdasági vezet� 

 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó gazdasági vezet�t, hogy ismertesse az 
el�terjesztést. 
 
Láng Anikó: Elmondta, hogy 2012-ben 1.087.774.000,- Ft bevételt és 1. 040. 213. 000,- Ft 
kiadást teljesített az önkormányzat, tehát a gazdálkodás eredményes volt. A pénzügyi helyzet 
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stabilizálódott és ez nem csak a hitel konszolidációnak köszönhet�, hiszen jelent�s 
pénzkészlettel zárta az évet. Ennek nagysága bizonyítja azt, hogy a konszolidáció nélkül is 
vissza tudta volna fizetni az önkormányzat a folyószámla hiteleit. A m�ködési bevételek alul 
teljesültek az elvárásokhoz képest, az adóbevétel viszont szinte fillérre annyival jött be, mint 
amennyit terveztek. Ez adónemenként azért változó, mert például ipar�zési adóban voltak 
jelent�sebb elmaradások, de az idegenforgalmi adó jelent�sebb több lett, mint ahogyan 
tervezték. Ez köszönhet� annak, hogy jegyz� úr jelent�s intézkedéseket tett a behajtásra. 
Kiadási oldalon az el�irányzaton belül maradt az önkormányzat sem a személyi, sem a dologi 
kiadások tekintetében nem volt túlköltekezés és ez igaz minden intézményre.  
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy a mai nap folyamán érkezett meg a könyvvizsgálói jelentés 
a zárszámadással kapcsolatban, mely szerint az egyszer�sített, éves, összevont költségvetési 
beszámoló Visegrád Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési teljesítésér�l a 2012. 
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér�l megbízható és valós 
képet ad és elfogadásra javasolja.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
Az, hogy több volt a bevétel, mint amennyi a terv, az nem azt jelenti, hogy jó volt a tervezés, 
mert a terv az sokkal több volt, mint kellett volna, hanem ez aljegyz� úr hathatós 
adóbehajtásának köszönhet�. Így a 68 millió forintos kintlév�séget 19 millió forintra 
redukálta és ezáltal sikerült produkálni ezt az eredményt.  
 
Mikesy Tamás: Kérte, hogy néhány sarokszámot ismertessenek a beszámolóból. 
 
Láng Anikó: A december 31-i adatok alapján a számlatartozás, vagyis amennyivel az 
önkormányzat felé tartoznak, az  26,6 millió forint, a szállítói tartozás 19 millió forint volt, de 
ebb�l a városközpont tervei 90%-ot tesznek ki, amit azóta már ki is fizettek, és a záró 
pénzkészlet 52,5 millió forint volt. Ezek az adatok a honlapra is fel fognak kerülni. 
 
Bálint Zsolt: Azért azt még el kell mondani, hogy 218 millió forintot vitt el az állam, ami a 
város jöv�jét jelent�sen megsegítette.  
 
Félegyházi András: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki a 2012. évi költségvetés beszámolóját elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
10/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésér�l végrehajtásáról 
(Rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 

 
5. npr: Beszámoló a bels� ellen�rzési feladatok 2012. évi végrehajtásáról 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 



 

 11 

Dr. Szabó Attila: A bels� ellen�rzést a zárszámadási rendelettel egy id�ben kell a képvisel�-
testület elé terjeszteni a polgármesternek. A bels� ellen�rzést a jegyz� m�ködteti. A tavalyi 
évben a kistérségi társulás keretében a Szakértelem 2000 Bt. látta el Visegrádon is a bels� 
ellen�rzési feladatokat. Az operatív gazdálkodási jogkörök ellátásának és szabályozottságát 
vizsgálta, a bankszámlakezelést, valamint a térítési díjak beszedését a 2011-es évben. A 
jelentések kiküldésre kerültek, melyben hiányosságokat tárt fel, de b�ncselekmény vagy 
eljárás megindítására okot adó cselekmény nem merült fel. Azóta a hiányosságok 
megsz�ntetésre kerültek. Például nem volt megfelel�en szabályozott a kötelezettségvállalás 
nyilvántartása, nem a jogszabályoknak megfelel� tartalmú volt az utalvány rendelet, ezen 
kívül a könyvelés program kihasználtságát hiányolta, a szociális étkeztetés nem a 
jogszabályoknak megfelel�en történt, így a térítési díjak beszedése sem. A gazdasági vezet� 
leírta, hogy a feltárt hiányosságok milyen ütemezéssel kerültek megsz�ntetésre. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a felolvasott határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
83/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Félegyházi András 
polgármesternek a 2012. évi éves összefoglaló bels� ellen�ri jelentését elfogadja. 
  

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
6. npr: A Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár igazgatói állására 

beérkezett pályázat elbírálása  
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Mikesy Tamás: Bejelentette érintettségét, távozott az ülésteremb�l. 
 
- A Képvisel�-testület 6 f�vel van jelen (7f�b�l), határozatképes -  
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A m�vel�dési ház igazgató álláspályázata a testület február 21-én hozott 
határozata alapján kiírásra került a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján és a város 
honlapján. A beadási határid�n belül egy pályázat érkezett be Mikesy Tamástól. A pályázatot 
a Népjóléti Bizottság el�zetesen megvizsgálta, véleményezte. A pályázó hozzájárult a nyílt 
ülésen való tárgyaláshoz. 
 
Hintenberger András: A Bizottság a pályázati kiírás feltételei szerint megvizsgálta a 
beérkezett pályázatot, mely mind formai, mind tartalmi szempontból megfelelt, ezért a 
bizottság javasolja elfogadni azt.   
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Bálint Zsolt: Elmondta, hogy egyfel�l sajnálja, hogy csak egy pályázat érkezett, viszont 
abból a szempontból örül, hogy így könnyebb volt a választás. 
 
Félegyházi András: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ismertette a határozati 
javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás nem szavazott)  a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
84/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete – a Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és 
Népjóléti Bizottság véleménye figyelembevételével - úgy dönt, hogy benyújtott pályázata 
alapján Mikesy Tamást 2013. május 1. napjától 2018. április 30. napjáig terjed� id�szakra 
megbízza a Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezet�i) 
feladatainak ellátásával, havi bruttó illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII törvény alapján a következ�ben állapítja meg: 

 Alapilletmény (Ft):     161.600.- 
Munkáltatói döntés alapján illetményeltérítés:   32.400.-  
Vezet�i pótlék (Ft):         50.000.- 

 MINDÖSSZESEN:                244.000.-Ft. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert a szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételére.  

 
Határid�: 2013. április 30. 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 

7. npr: Visegrád Csalogány utca 1268 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítése 

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A képvisel�-testület február 21-i ülésén, a Városfejlesztési Bizottság 
javaslata alapján döntött úgy, hogy értékesítésre jelöli ki a Csalogány utcai, 740 m² nagyságú 
ingatlanát. A vagyonrendelet szerint a jegyz� bonyolítja le a pályázati eljárást, ennek alapján 
egy nyílt pályázati kiírás került közzétételre, melyet a helyben szokásos módon hirdettek meg. 
Zimányi Péter értékbecsl� által megállapított kikiáltási áron, 4,5 millió forinttal lett 
meghirdetve. Egy pályázat érkezett be, mely megfelelt a pályázati kiírásnak, Kormos Csaba 
megajánlotta a 4,5 millió forintos kikiáltási árat, illet�leg vállalta, hogy 5 éven belül az 
ingatant beépíti, valamint az ingatlant rendbe teszi. A vételi összeget egy összegben kifizeti 5 
munkanapon belül. Ennek alapján javasolja Kormos Csaba ajánlatának az elfogadását.  
 
Félegyházi András: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ismertette a határozati 
javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 



 

 13 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
85/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a szabályosan, a helyi 
vagyonrendelet keretei között lebonyolított pályázati eljárás alapján ajánlatot tev�nek 
Kormos Csabának (2040 Budaörs, Domb u. 1.) a vételi ajánlatát. 
2) A Képvisel�-testület a vételi ajánlat alapján a felkínált 4.500.000 Ft-ért eladja Kormos 
Csabának (2040 Budaörs Domb u. 1) a Visegrád Csalogány u. 1268 hrsz-ú „beépítetlen 
terület” m�velési ágú 740 m2 alapterület� önkormányzati tulajdonú ingatlanát. 
3) Egyúttal a Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy 
Visegrád Város Önkormányzat nevében Kormos Csabával a Csalogány u. 1268 hrsz-ú 
ingatlan eladása tekintetében kösse meg az adásvételi szerz�dést. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: 2013. május 15. 

 
8. npr: Fellegvár Óvoda óvodavezet�i pályázat kiírása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A képvisel�-testület a tavaly szeptemberi ülésén döntött úgy, hogy az 
óvodavezetés helyettesítéssel történ� ellátásával Dobó Istvánné korábbi óvodavezet�t bízza 
meg, 2013. július 31-ig. Mivel a határid� közeleg, ezért a testületnek ismét pályázatot kell 
kiírnia. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján elkészítette a pályázati 
felhívást.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
ismertette a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
86/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
mellékletében szerepl� pályázati kiírás alapján pályázatot hirdet a Fellegvár Óvoda 
óvodavezet�i feladatainak ellátására. Az óvodavezet�i pályázat közzétételének napja: 2013. 
április 22.; a pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes 
oldalán való megjelenést�l számított 30 nap, a pályázat elbírálásának határideje: 2013. 
június 30., az álláshely legkorábban 2013. augusztus 1-jén tölthet� be. 
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Visegrád Város Önkormányzata 

(2025 Visegrád, F� utca 81.; Tel.: 06-26-398-255) 
PÁLYÁZATOT HIRDET  

Meghirdetett munkahely: 
a. Fellegvár Óvoda (2025 Visegrád, F� u. 18.). 
 

Betöltend� munkakör: óvodapedagógus 
Beosztás: óvodavezet� (magasabb vezet� beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidej�leg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhet�). 
A munkakörbe tartozó, ill. a vezet�i beosztással járó lényeges feladatok: 
Óvodapedagógusként az érvényben lév� jogszabályok és alapdokumentumok el�írásai és 
ajánlásai szerinti tervszer� nevel�i munka, valamint a munkájával kapcsolatos ügyviteli 
teend�k ellátása. A rábízott gyermekek testi, lelki és szellemi fejl�désének el�segítése.  
Vezet�ként az intézmény törvényes m�ködésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai 
irányítása, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés 
betartása, munkáltatói, vezet�i jogok gyakorlása. 
Pályázati feltételek: 

4) fels�fokú óvodapedagógus szakképesítés, továbbá 
5) pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezet�i szakképzettség,  
6) legalább 5 év szakmai gyakorlat (óvodapedagógus munkakörben), 
7) büntetlen el�élet, 
8) 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 épül� fejlesztési elképzelést, 
• a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az el�írt szakmai 

gyakorlatot igazoló okmányok másolatát, 
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázati határid� 

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 Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és 
Népjóléti Bizottság, valamint a Képvisel�-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-
e. 

 
A közalkalmazotti jogviszony id�tartama: határozatlan idej� közalkalmazotti jogviszony. 
A vezet�i megbízás id�tartama: 60 hónap (2013. augusztus 1.-2018. július 31.) 
Az álláshely betölthet�: 2013. augusztus 1. 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történ� közzététel napja: 2013. április 22. 
A pályázat benyújtásának határideje: Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán való 
megjelenést�l számított 30 nap. 
A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel 
együtt a Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címezve kell benyújtani 
(2025 Visegrád, F� utca 81.). 
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A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30. 
Megjegyzés: Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határid� 
lejártakor – megfelel a jogszabályi el�írásoknak. A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek min�sítse és szükség esetén új pályázatot írjon ki. 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy az eredetileg 13. napirendi pontként tervezett 
Török-magyar kapcsolatok cím� napirendi ponthoz megérkezett a meghívott vendég Cseke 
László, javasolta, hogy vegyék el�re ezt a napirendet, mellyel a képvisel�-testület 
egyhangúlag egyetértett. 
 
9. npr: Török-magyar együttm�ködés kialakítása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László TDM Szervezet 
 
Félegyházi András: Felkérte Hintenberger Andrást a Népjóléti Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse az el�terjesztést. 
 
Hintenberger András: Visegrád kedvelt úti céllá vált a török beutazóknak és ennek kapcsán 
egy török tengerparti város, Kusadasi testvérvárosi kapcsolat szándékával kereste meg a város 
vezetését. A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és arra a következtetésre jutott, hogy 
testvérvárosi szinten nem, de egy együttm�ködési megállapodás keretében lehetne kapcsolatot 
teremteni a várossal. Ennek a kapcsolatnak a középpontba helyezésére a TDM szervezetet 
látja a bizottság legalkalmasabbnak és az együttm�ködési megállapodás részleteinek 
kidolgozása végett a török városvezetés el�reláthatólag a nyár folyamán ide utazna és 
kidolgoznák azokat a kapcsolódási pontokat, ami az együttm�ködést megalapozná. Ez 
els�sorban a szállodaipar, az idegen nyelvi tapasztalatcsere, egymás kultúrájának 
megismerése, múzeum, régészet és a sport területén történ� együttm�ködés és nem utolsó 
sorban gazdasági együttm�ködésr�l is szó lehetne. Most a testületnek felhatalmazást kellene 
adnia a TDM szervezetnek, illetve a visegrádi szállodák szövetségének, hogy kezdjék meg a 
kapcsolatfelvételt és az együttm�ködési megállapodás pontjainak kidolgozását.  
 
Bálint Zsolt: Maga a város is jelezte, hogy szeretne testvérvárosi kapcsolatot teremteni, vagy 
csak Lantos úr kezdeményezte ezt. 
 
Cseke László: Lantos úr egy összeköt� szerepet tölt be a kapcsolat rendszerén keresztül. A 
török fél részér�l az az úr, aki itt volt, �t kereste meg személyesen Kusadasi város vezetése, 
hogy vegye fel a kapcsolatot Visegráddal.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy nem igazán látja, hogy a két város közötti kapcsolat 
vagy együttm�ködés milyen összefüggésben van a beutazó vendégek számával, azt viszont 
látja, hogy az ilyen testvérvárosi kapcsolatok ápolása komoly energiákat igényel. Örül annak, 
hogy a Szent György Lovagrendet és a TDM szervezetet ott tudhatja e kezd�d� kapcsolat 
mögött, akiknek ez nyilván fontos jelent�ség�. Elmondta, hogy tartózkodni fog a szavazásnál, 
azért mert úgy gondolja, hogy egyébként valóban nagy számban vannak lehet�ségek egy ilyen 
kapcsolatban, viszont azt is látja, hogy az önkormányzatnak erre nem állnak rendelkezésre 
emberi forrásai.  
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy az ilyen kapcsolatokat el kell indítani és majd az id� 
fogja igazolni, hogy kell-e vagy sem. Ez az els� olyan testvérvárosi kezdeményezés, ahol 
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nyíltan a gazdasági kapcsolatok is megfogalmazásra kerülnek, továbbá a visegrádi fiatalok 
szállodaiparban történ� képzéséhez széleskör�, nemzetközi lehet�ségekre is szükség lehet. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
ismertette a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
87/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a török-magyar kapcsolatok 
felvételér�l szóló el�terjesztést és felkéri a TDM szervezetet valamint Lantos Árpád és Kárász 
István urakat, hogy a kapcsolatok felvételének lehet�ségeir�l és területeir�l tájékoztassák 
Kusadasi város vezetését. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: TDM szervezet 

 
10. npr: Gécs János kérelme Dobos utcában lév� faház bérletére vonatkozóan 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Gécs János azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a Dobos utcában 
lév� faházat ismét bérbe venné, december 31-ig, a tavalyi évben megállapított bérleti díj 
összegében, illet�leg továbbra is vállalná a telek karbantartását. Az önkormányzati 
rendeletben a lakbér mértéke a lakás komfortfokozata alapján kerül megállapításra, 
amennyiben komfortos fokozatba soroljuk a faházat, akkor 500,- Ft/m²/hó a mértéke, ha 
félkomfortosba soroljuk, akkor 200,- Ft/ m²/hó a lenne a lakbér. Az el�terjesztést a Népjóléti 
Bizottság megtárgyalta. 
 
Hintenberger András: A Bizottság azt a tájékoztatást kapta, hogy a tavalyi bérleti 
konstrukció jól m�ködött, ezért javasolja a Bizottság az újrakötést a tavalyi feltételekkel, 
azzal a kitétellel, hogy az es�csatorna karbantartása is történjen meg. Gécs Jánosnak volt még 
egy felvetése, hogy amennyiben az önkormányzat anyagot biztosít, akkor apróbb festéseket, 
javításokat elvégezne a faházon, de ez nem érinti a szerz�dést. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
ismertette a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
88/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy bérleti szerz�dést köt 
Gécs Jánossal az Önkormányzat tulajdonában lév� Dobos utcában lév� faházra vonatkozóan, 
2013. május 1-t�l 2013. december 31-ig, a határozat mellékletében szerepl� bérleti 
szerz�désben foglalt tartalommal.  
2.) A faház bérleti díja 6835,- Ft/hó + rezsi költség, melyet bérl� minden hónap 15-ig köteles 
az önkormányzat részére megfizetni. 
3.) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert a bérleti szerz�dés 
aláírására. 
 

Határid�: 2013. május 1. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
 

11. npr: A 2012 július 29-i es�zések miatt szükségessé váló védekezésre, valamint a 
károk elhárítására benyújtott vis maior pályázat forrásösszetételének módosítása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A tavaly nyári heves es�zés következtében bekövetkezett káresemények 
miatt vis maior pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A Magyar Államkincstár többször 
hiánypótlásra szólította fel már az önkormányzatot, a legutóbbiban azt jelezte, hogy a 
pályázati adatlap 5. számú mellékletének meg kell egyeznie a katasztrófavédelmi hatóság és a 
kormányhivatal által felvett jegyz�könyv 3. számú mellékletével. Ezáltal módosítani 
szükséges a vis maior igény és saját forrás összegét, az el�terjesztésben szerepl� összeggel. 
 
Bálint Zsolt: Így akkor a költségvetést is módosítani szükséges, vagy ami marad, az marad? 
 
Félegyházi András: Igen, lesz a költségvetésben maradék, amit vis maior pályázat önrészre 
lehet majd fordítania az önkormányzatnak többi ilyen pályázat kapcsán.  
 
Dr. Szabó Attila: Id� közben a pályázatot döntésre felterjesztették a minisztériumba. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
ismertette a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
89/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 1300029/12VISM számon 
regisztrált (ebr42 azonosító) 123290) „vis maior támogatás felhasználásának részletes 
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szabályairól” szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján benyújtott  vis maior támogatási 
kérelem módosított 5. számú (pályázati adatlappal) való megegyezés érdekében a 238/2012. 
(09.13.) számú Ökt. határozatot 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
3) A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2012. év % 
            Saját forrás 3.790.534,- Ft          10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 
Vis maior igény 34.114.801,- Ft 90 

Források összesen    37.905.335,- Ft 100 
A határozat egyéb rendelkezései változatlanok. 
 

Határid�: 2013. április 23. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: A Mozi mennyezetfestményeire vonatkozó fotózásra beérkezett árajánlat 

megvitatása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: a Mozi épülete komoly átalakításon fog keresztül menni, minden 
reménye szerint, viszont a néz�tér felett, a mennyezeten van egy értékes alkotás, Szkok Iván 
m�ve. Sajnos ez meg fog sérülni, ezért szükségessé válik ennek dokumentálása a mai kornak 
megfelel�en, ami többek között egy fotódokumentációt jelent. A munkának az elvégzésére 4 
fotóst kértek fel, de sajnos csak 1 árajánlat érkezett be egy esztergomi hölgyt�l, Kovács 
Melindától, aki bruttó 525.000,- Ft-ért vállalta a munkát. Javasolja, hogy ezt fogadja el a 
testület. 
 
Bálint Zsolt: Úgy gondolja, hogy ezt csak akkor kellene elkezdeni, ha az építkezés biztosan 
el fog indulni, az építési napló megnyitásra került.  
 
Félegyházi András: Elfogadja a javaslatot. 
 
Hintenberger András: A pályázatban nem lehetne ennek a költségét megtalálni, vagy 
legalább próbálkozzanak meg vele. 
 
Félegyházi András: Jó, meg fogják próbálni.  
 
Bártfai István: � is egyetért azzal, hogy ez a munka csak akkor kezd�djön el, ha már tényleg 
biztos az átépítés. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
ismertette Bálint Zsolt módosító indítványát, miszerint az építési napló megnyitását követ�en 
kerüljön sor a munka elvégzésére.  Kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
90/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Bálint Zsolt 
képvisel� azon módosító javaslatát, mely szerint az „Ezeréves városközpont fejlesztése 
projekt” kivitelezésének elindulása, az építési napló megnyitása esetén bízza meg az 
önkormányzat Kovács Melindát a mozi freskóinak fényképezésével. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a módosított javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
91/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a szabályosan, a helyi 
vagyonrendelet keretei között lebonyolított pályázati eljárás alapján Kovács Melindának 
(2500 Esztergom, Kis Duna sétány 13.) a visegrádi városi mozi vetít�terme m�vészi 
falfestményeinek fényképes dokumentálására tett árajánlatát. 
2) A Képvisel�-testület az árajánlat alapján a felkínált bruttó 525.000 Forintért, az „Ezeréves 
városközpont fejlesztése projekt” kivitelezésének elindulása, az építési napló megnyitása estén 
megbízza Kovács Melindát (2500 Esztergom, Kis Duna sétány 13.) az 1) pontban szerepl� 
munka elvégzésével. 
3) Egyúttal a Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy 
Visegrád Város Önkormányzat nevében Kovács Melindával kösse meg a visegrádi városi 
mozi vetít�terme m�vészi falfestményeinek fényképes dokumentálási munkájáról szóló 
megbízási szerz�dést. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: 2013. május 15. 

 
13. npr: Közmeghallgatás kiírása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy mivel május 6-án lesz pont egy éve a jelenlegi 
testület regnálása, be kellene számolni a lakosságnak az elmúlt egy év munkájáról. A 
közmeghallgatás el�tt a lakossági fórum lenne, ahol a szentendrei rend�rkapitány úr tartana 
tájékoztatást.  
 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy legyen egyebek napirendi pont, hogy a lakosságnak is 
lehet�séget nyújtsanak a kérdezésre. 
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Félegyházi András: Mivel egyéb javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki Mikesy 
Tamás módosító javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
92/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja Mikesy Tamás képvisel� azon 
módosító javaslatát, mely szerint a 2013. május 6-ra kiírandó közmeghallgatás napirendjébe 
vegyék fel az „egyebek” napirendi pontot is. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a javaslatot a módosítással együtt elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
93/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy 2013. május 6-án a 
visegrádi Mozi épületében közmeghallgatást tart az alábbi témákkal: 
1. Beszámoló a képvisel�-testület id�közi választás óta végzett egy éves munkájáról 
2. F�, Rév utca, 11-es számú f�út és a Mátyás szobor által határolt terület településfejlesztési 
koncepciójának el�készítése, alternatívák megvitatása  
3. Közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet társadalmi véleményezésre 
bocsátása.  
4. Egyebek 
A képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a közmeghallgatás helyben 
szokásos módon (hirdet�tábla, honlap) történ� meghirdetésér�l intézkedjen. 
 

Határid�:  2013. április 22. 
Felel�s:          Dr. Szabó Attila  aljegyz� 

 
14. npr: Egészségházban a biokazán beszerzéséhez szükséges kivitelezési munkák 

elvégzése során felmerült pótmunkák megvitatása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A testület még a februári ülésén határozattal döntött arról, hogy az 
egészségházban pályázati úton elnyert támogatásból faapríték tüzelés� kazán beépítésével az 
Érchegyi Generál Kft-t bízza meg. A munkavégzés során a tervekt�l való eltérés, annak 
b�vítése vált szükségessé és több körös egyeztetés után egy bruttó 630.538,- Ft-os pótmunka 
igény merült föl. Az egész fejlesztésre szánt tartalék keretb�l ez az összeg nem 
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finanszírozható, ezért az ehhez szükséges forrást a költségvetés tartalék alapjának terhére 
javasolja engedélyezni.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és szomorúan tapasztalta és levonva a 
következtetéseket, kéri a jegyz� urat, hogy legközelebb, ha ilyen jelleg� munka van, akkor a 
szerz�désbe legyen beleírva, hogy ha nem jelzi id�ben a pótmunka igényt, akkor ez nem is 
kerül kifizetésre. Mert ezt azután jelezte, miután elvégezte a munkát, így az önkormányzat 
erre nem tudott felkészülni. A pótmunka egyik oka a tervez� hibája volt, így �  a tervezési 
pénzének egy részér�l lemondott, így a pótmunkák költsége ennyivel csökkenthet�, 
egyébként a bizottság javasolja a pótmunkák kifizetését a tartalék alap terhére.  
 
Dr. Szabó Attila: Ez benne volt a szerz�désben, csak az nem, ha nem jelzi el�re, akkor ebben 
az esetben nem fizeti ki az önkormányzat a pótmunka összegét. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy az elvégzett munka min�sége nagyon magas, de ett�l 
függetlenül ebbe a hibába nem szabad még egyszer belelépni. Mivel a témával kapcsolatban 
több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ismertette a határozati javaslatot, mivel azzal 
kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
94/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Érchegyi Generál 
Kft (2500 Esztergom Baross Gábor út 26. és 1143 Budapest Gizella út 51-57.) által a 
Visegrád F� utca 38. szám alatti (Egészségház) ingatlan épületgépészeti felújítási munkálatai 
során felmerült bruttó 630.538 Ft pótmunkát elismeri. 
2) A képvisel�-testület a 496.486 Ft+áfa összesen 630.538 Ft összeg� pótmunka kifizetéséhez 
szükséges forrást „az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésér�l” szóló 2/2013 
(II.16.) önkormányzati rendelet tartalék sora terhére biztosítja. 
3) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a pótmunka 
kifizetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határid�: 2013. április 30. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
15. npr: Láng István eladási ajánlatának megvitatása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Láng István eladásra ajánlotta fel az önkormányzatnak a Pázmány Péter 
utca 3. szám alatti ingatlanát. Mint ismeretes ez az az ingatlan, amivel kapcsolatosan vis 
maior pályázatot adott be a testület, mert  a felette történt pince és partfal omlás veszélyeztette 
a közm�veket és több házat is. Az ingatlan per, teher és igénymentes, nagysága 372 m². Mivel 
a Pázmány Péter u. 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett földcsuszamlás és ebb�l kifolyólag 
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a „Tamás-hegyen” lév� környékbeli ingatlanok megóvása, megvédése érdekében az 
önkormányzat vis maior pályázatot nyújtott be, melynek folytán sikeres pályázat esetén az 
önkormányzatnak a helyreállítási munkák elvégzéséhez költségvetéséb�l 2.747.529 Ft-ot kell  
biztosítania saját forrásként. Tehát, ha az önkormányzat költségvetéséb�l pénzt költ a 
Pázmány Péter u. 3. szám alatti ingatlanon kialakult veszélyhelyzet megszüntetésére, akkor 
szerencsésebb, ha a saját ingatlanára költi és nem más tulajdonában lév�re, ezért javaslom az 
ingatlan megvásárlását. Anyagi okok miatt Láng István, már a korábbi birtokvédelmi eljárás 
kapcsán hozott �t kötelez� határozat ellenére sem tudja vállalni a károk elhárítását. A 
Csalogány utcai ingatlan eladási árából finanszírozható a vételár. 
 
Bálint Zsolt: A pénzügyi bizottság javasolja az ingatlan megvásárlását. 
 
Bártfai István: A Városfejlesztési Bizottság is javasolja a vásárlást.  
 
Schüszterl Károly: És, ha nem nyer a pályázaton az önkormányzat? 
 
Mikesy Tamás: Akkor az önkormányzatnak kell majd elhárítani a károkat saját forrásból. 
 
Félegyházi András: De úgy gondolja, hogy mivel a pályázat az omlás után rögtön els� 
kategóriába sorolódott, így remélhet�leg támogatásban részesül majd. Mivel a témával 
kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ismertette a határozati javaslatot, 
mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
95/2013. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Láng Istvánnak 
(2083 Solymár, Párkány u. 3.) a kizárólagos tulajdonát képez� Visegrád, Pázmány Péter u. 3. 
szám alatti ingatlan eladására tett ajánlatát elfogadja. 
2) A Képvisel�-testület az eladási ajánlat alapján a felkínált 4.500.000 Ft-ért megvásárolja 
Láng István (2083 Solymár, Párkány u. 3.) Visegrád Pázmány Péter u. 3. szám 610 hrsz-ú 
„lakóház és udvar” m�velési ágú 372 m2 alapterület� ingatlanát. 
3) Egyúttal a Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy 
Visegrád Város Önkormányzat nevében Láng Istvánnal a Pázmány Péter u. 3. szám alatti 
ingatlan megvásárlása tekintetében kösse meg az adásvételi szerz�dést. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: 2013. május 15. 

 
16. npr: Egyebek 

 
Félegyházi András: Tájékoztatta a testületet, hogy a polgári védelem szervezetének 
állományát jogszabályi kötelezettség okán felülvizsgálták, a szükséges kiegészítéseket 
megtették, frissítették a kapcsolattartási adatokat.  
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- A kárbejelentéseket megtette a hivatal a tavaszi es�zések okozta károk helyreállítására 
vonatkozóan 

- Ezen a héten megérkeznek az új szelektív hulladékgy�jt� szigetek 
- A mai napon Szentendrén egy szabálysértési eljárás beidézettjeként kellett, hogy 

megjelenjen, a 2011-ben elmulasztott óvodai statisztikai adatszolgáltatás miatt 
- Április 9-én az általános iskolásoknak egy katasztrófavédelmi verseny volt a kistérségi 

iskolák részvételével, amit a visegrádi iskola 7. és 8. osztályosai nyertek meg 
 
Bálint Zsolt: A Rákóczi utcai lakásra érkezett pályázat? 
 
Dr. Szabó Attila: Nem, nem érkezett, a vagyonrendelet szerint még egyszer ki kell írni és ha 
akkor sem lesz érdekl�d�, akkor lehet úgy dönteni, hogy esetleg csökkentik az árat. 
 
Mikesy Tamás: Kérte, hogy a testületi döntések végrehajtásáról kapjon a testület egy 
tájékoztatót. 
 
Félegyházi András: Több hozzászólás nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
  polgármester                           aljegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    17/2013. 
Határozatok száma: 106-109/2013. (05.02.) 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. május 2-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 

 
1. Fellegvár Óvoda fejlesztésére, felújítására „az egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 
8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján pályázat benyújtása 

 
 
 

2. „Óvodafejlesztés Visegrád Városban” (KMOP-4.6.1/B-09-2010-0020) pályázattól 
való elállás lemondó nyilatkozatának elfogadása 

 
 
3. Salamontorony utcai útkárosodásra és a F� út 17. támfalomlás helyreállítására 

vis maior pályázat benyújtása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. május 2-án 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
 

    Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 
 

Bálint Zsolt 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bálint Zsolt képvisel� úr 
jelezte, hogy a mai testületi ülésen nem tud jelen lenni. Ismertette a napirendi pontokat, 
melyhez egy pótnapirendet javasolt felvenni a Salamontorony utcai útkárosodásra és a F� út 
17. támfalomlás helyreállítására vis maior pályázat benyújtása címmel. Mivel ezzel 
kapcsolatban módosító javaslat nem érkezett, kérdezte a képvisel�ket, aki a napirendet 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) az ülés napirendjét 
elfogadta.  
 

1. npr: Fellegvár Óvoda fejlesztésére, felújítására „az egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól” szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján pályázat benyújtása 

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Egy Belügyminisztériumi rendelet alapján az önkormányzat jogosult 
kötelez� feladat ellátására vonatkozó pályázatot benyújtani. Óvodai, bölcs�dei fejlesztésre 20 
millió forintos támogatás igényelhet�, a támogatás intenzitása Visegrád esetében 80%-os, 
tekintettel arra, hogy 2012-ben a város részesült adósságkonszolidációban. A pályázati 
anyagot a hivatal munkatársai és Lévai László állították össze, az összeg ma került 
pontosításra, az igényelt támogatás 28.693.207.- Ft, a 20%-os saját forrás 7.173.304.- Ft, a 
projekt teljes költsége 35.866.511.- Ft. Ez a pénzösszeg a tervez�i költségbecslés alapján az 
óvoda, illetve a szomszédos rend�rségi üdül�épület utcai homlokzatának teljes megújítására, 
nyílászárók cseréjére elég, ezen túl a két épület zárófödémének h�szigetelésére a két épület 
északi homlokzatának h�szigetelésére, valamint a meglév� óvoda épület udvari 
homlokzatának nyílászáró cseréjére elegend�. A részletes költségvetés része a határozatnak. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az, hogy a másik épület nincs még az önkormányzat 
tulajdonában, nem gond? 
 
Félegyházi András: Err�l nem kellett nyilatkozni, nyilván majd el�bb-utóbb fog kelleni, de 
remélhet�leg addigra az önkormányzaté lesz.  
 
Hintenberger András: A közfoglalkoztatási feltételt hogyan lehet megoldani? 
 
Félegyházi András: A projekt költségének 5%-ának erejéig közfoglalkoztatottakat kell 
alkalmazni. Ez lesz az a helyzet, ahol az önkormányzat közfoglalkoztathat például egy 
szakmunkást a kivitelezés során.  
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy 1 év áll majd rendelkezésre a kivitelezésre, remélhet�leg a 
miniszteri döntés július 1-ig megszületik.  
 
Félegyházi András: Tájékoztatta a testületet, hogy tekintettel arra, hogy a következ� 
napirendi pontban éppen arról dönt a testület, hogy a fennálló óvodaprojektet visszavonja, így 
ennek a pályázatnak a benyújtására nincsen akadály.  
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Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
106/2013. (05.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 
Belügyminisztérium által ”az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 8/2013 (III.29.) BM rendelet 2§ (1) 
bekezdés b) pontja (óvodai nevelés) a kötelez� önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása pályázati célra támogatási kérelmet nyújt be a Fellegvár Óvoda 
(Visegrád F� u. 16-18.) épületének a felújítására. 
2) A pályázat forrásösszetétele: 

                                                               adatok Ft-ban 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás  7.173.304,- 20 

Igényelt támogatás  28.693.207,- 80 

Teljes projekt költség összesen 35.866.511,- 100 
 
3) Képvisel�-testület a pályázathoz szükséges 20 % - azaz 7.173.304.-Ft összeg� öner�t, saját 
forrást a 2013. évi költségvetésr�l szóló 2/2013. (II.16.) számú rendelet 17. számú melléklet 
általános tartalék sora terhére biztosítja.  
4) Visegrád Város Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén vállalja, hogy az építési 
tevékenységhez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idej� 
közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. 
5) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: a pályázat benyújtására: 2013. május 2. 

 
 

2. npr: „Óvodafejlesztés Visegrád Városban” (KMOP-4.6.1/B-09-2010-0020) 
pályázattól való elállás lemondó nyilatkozatának elfogadása 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: E pályázatnak már hosszú múltja van, a mai nappal oda jutott el az 
önkormányzat, hogy tekintettel a várható gyermeklétszámra, valamint arra, hogy két körben 
az eredeti tervek kivitelezésére a rendelkezésre álló keretösszegen belül nem sikerült 
kivitelez�t találni, azt a döntést kell meghozni, hogy ennek a pályázatnak a megvalósításától a 
város eláll. Tekintettel arra, hogy pénzlehívás még nem történt, így pénzvisszafizetési 



5 

kötelezettsége sincs az önkormányzatnak. Jelen helyzetben azt kell látni, hogy ehhez a 
pályázathoz ragaszkodás rossz üzlet lenne a városnak rövid és középtávon is. A MAG Zrt. 
arról tájékoztatta, hogy �k is megindították az elállással kapcsolatos jogi lépéseket.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot.  
 
Hintenberger András: Jó volna kihangsúlyozni, hogy ebben a formában nem kívánja 
megvalósítani.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Javasolta, hogy az legyen belefogalmazva a határozati 
javaslatba, hogy „a Fellegvár Óvoda fejlesztésével kapcsolatos céljainak fenntartása mellett”. 
 
Félegyházi András: Mivel a határozati javaslathoz több módosító javaslat nem érkezett, 
kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja Dr. Kucsera Tamás Gergely módosító javaslatát ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
107/2013. (05.02.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Dr. Kucsera 
Tamás Gergely alpolgármester módosító javaslatát, mely szerint az „Óvodafejlesztés 
Visegrád Városban” pályázattól való elállás határozati javaslatának els� mondata az 
alábbiak szerint módosul: 
„Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete - a Fellegvár Óvoda fejlesztésével 
kapcsolatos céljainak fenntartása mellett – úgy dönt, hogy az „Óvodafejlesztés Visegrád 
Városban” cím� KMOP-4.6.1/B-09-2010-0020 azonosító számú projektt�l megfontolt 
mérlegelés alapján eláll, mivel a projekt a beadott formában reálisan nem kivitelezhet�”. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a módosított határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
108/2013. (05.02.) 
HATÁROZATA 
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1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete - a Fellegvár Óvoda fejlesztésével 
kapcsolatos céljainak fenntartása mellett – úgy dönt, hogy az „Óvodafejlesztés Visegrád 
Városban” cím� KMOP-4.6.1/B-09-2010-0020 azonosító számú projektt�l megfontolt 
mérlegelés alapján eláll, mivel a projekt a beadott formában reálisan nem kivitelezhet�.  
2.) A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a projektet nem kívánja megvalósítani, ezért 
felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a lemondó nyilatkozat kiadására és 
aláírására.  
 

Határid�: 2013. május 3. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Salamontorony utcai útkárosodásra és a F� út 17. támfalomlás 

helyreállítására vis maior pályázat benyújtása 
 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: A rendkívüli es�zések okozta károk miatt a Salamontorony utcára és a 
F� u. 17. szám el�tti támfal omlás miatt vis maior igényt nyújtott be az önkormányzat. Az 
igényt a mai napon történt helyszíni bejárás alapján a Katasztrófavédelmi illetve 
Kormányhivatal képvisel�i helyénvalónak találták, így benyújtható a pályázat. A helyreállítás 
teljes költsége 11.001.502,- Ft, a saját forrás szükséglet 1.100.151,- Ft, mivel a pályázat ebben 
az esetben is, 90%-os támogatottságú.  
 
Dr. Szabó Attila: A saját forrást a költségvetés tartalék sora terhére tudja biztosítani az 
önkormányzat. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Van mérlegelési joga az önkormányzatnak, hogy benyújtja-e 
az ilyen jelleg� pályázatokat, vagy sem? 
 
Dr. Szabó Attila: Igen van. Azt tudni kell, hogy ezt a pályázatot csak önkormányzati 
ingatlanban keletkezett károk esetén lehet benyújtani.  
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy a kivitelezés költsége nem kevés. 
 
Félegyházi András: A pályázat benyújtásához szükséges tervez�i költségbecslést 60.000,- Ft 
+ Áfáért készítette el Geoteszt. Az � tiszteletdíjuk is akkor esedékes, ha az önkormányzat nyer 
a pályázaton, egyébként nem. A konkrét tervek nyilván csak akkor készülhetnek el, ha sikeres 
a pályázat, és ha meglesznek a tervek, akkor kérhet be kivitelez�i ajánlatokat az 
önkormányzat. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem 
érkezett, kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
109/2013. (05.02.) 
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 
Belügyminisztérium által a ”vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól” 
szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján meghirdetett 2013. évi vis maior tartalék 
támogatására kiírt pályázaton részt vesz. 
2) A káresemény a Visegrád Salamontorony utca 9. szám el�tti útkárósodása (10 hrsz) és a 
F� út 17. támfalomlás miatti közterület (55 hrsz) károsodása és emiatt keletkezett károk 
megtérítése, helyreállítása. 
3) A káresemény forrásösszetétele: 

                                                               adatok Ft-ban 

Megnevezés 2013. év % 

            Saját forrás 1.100.151.- Ft          10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 
Vis maior igény      9.901.351.- Ft 90 

Források összesen    11.001.502.- Ft 100 
 
4) A károk helyreállításának (tervez�i költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
11.001.502.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
5) A képvisel�-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett Salamontorony utca 
(10 hrsz) és a F� u 17. szám el�tti közterület (55 hrsz) 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 lév� – vagyontárggyal a feladatát nem tudja 
ellátni. Egyúttal vállalja a károsodott ingatlannak költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történ� helyreállítását. 
9) A képvisel�-testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésr�l szóló 2/2013. (II.16.) 
számú rendelet tartalék sora terhére biztosítja. 
10) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a támogatási igénybejelentés benyújtására. 
  

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: a pályázat benyújtására: 2013. május 10. 

 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
  polgármester                aljegyz� 



1 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    18/2013. 
Határozatok száma: 110-114/2013. (05.13.) 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. május 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 

 
1. „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� pályázati projekt 
keretében tervezési és kivitelezési feladatok ellátására 2. körben kiírt közbeszerzési 
eljárás lezárása 

 
2. a Magyar Állam tulajdonában lév� volt rend�rségi épület (71/2 hrsz.-ú ingatlan)  
tulajdonjogának megszerzése érdekében újabb döntések meghozatala 
 
3. Sepr�autó meghibásodott ventilátorának cseréje 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. május 13-án 19:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
 

    Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
 
Meghívottak: 
 
    Kenéz Attila árvízvédelmi önkormányzati projektmenedzser 
    Cabello Dávid Prefectus Global Zrt. projektmenedzser 
    Dr. Deres Szilárd Pro Vital Zrt. 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bálint Zsolt képvisel� úr 
jelezte, hogy kicsit késni fog. Ismertette a napirendet, mivel ezzel kapcsolatban módosító 
javaslat nem érkezett, kérdezte a képvisel�ket, aki a napirendet elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt, képvisel� nem volt jelen)  az ülés 
napirendjét elfogadta.  
 
1. npr: „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� pályázati projekt 
keretében tervezési és kivitelezési feladatok ellátására 2. körben kiírt közbeszerzési 
eljárás lezárása 
El�terjeszt�:  Félegyházi András polgármester 
Meghívottak:  Kenéz Attila árvízvédelmi önkormányzati projektmenedzser 
  Cabello Dávid Prefectus Global Zrt. projektmenedzser 
  Dr. Deres Szilárd Pro Vital Zrt. 
 
Félegyházi András: A KFF jelentés megérkezett, gyakorlatilag az látható, hogy 5 
ajánlattev�b�l 4 érvénytelen ajánlatot adott, az egyetlen érvényes ajánlat a Strabagé, viszont 
az � ára közel nettó 300 millió forinttal magasabb, mint a rendelkezésre álló keretösszeg. 
Emiatt mind a közrem�köd�s szervezettel, mind az irányító hatósággal tárgyalásokat 
folytattak. Most az látható, hogy még több forrásbevonással sem érdemes az érvényes 
ajánlatot elfogadni, mert ezzel meghaladná a bruttó összeg a 1,5 milliárd forintot, amit viszont 
nem lehet meghaladni ebben a pályázati rovatban. 
 
Dr. Deres Szilárd: Ismertette a bírálatot. Tettek egy el�terjesztést az ajánlatok 
érvényességére, illetve érvénytelenségére vonatkozóan, amit az önkormányzat bíráló 
bizottsága el is bírált. A bíráló bizottság döntését �k továbbították a Közbeszerzési Felügyeleti 
F�osztályra, aki elvégezte az ilyenkor szokásos ellen�rzést és megtette az észrevételeit. Két 
fontos olyan észrevétel volt, amivel �k nem tudtak egyetérteni, az egyik az volt, hogy a KÉSZ 
Zrt. ajánlatának érvénytelenségének megalapozottságát vitatták, erre részletes indoklást is 
tettek, hogy ezzel miért nem értenek egyet, mert a KÉSZ Zrt-nek nem volt megfelel� a 
referenciája. A másik dolog, amit vitattak, az az volt, hogy �k egy román céget vontak be, aki 
a referenciát hozta, de referenciát akkor lehet más céggel igazolni, ha megmondja, hogy 
hogyan fogja azt a céget a teljesítés során használni, ami alkalmas lesz annak a cégnek a 
tényleges tapasztalatainak hasznosítására. Ezt kimondja egyrészt a törvény is, másrészt 
dönt�bizottsági gyakorlat, hogy e körben nem elegend� az, hogy alvállalkozó lesz az adott 
cég, mert ez nem biztosítja a szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítés során. A 
döntéshozatali záradékban is feltüntették a Közbeszerzési Felügyeleti F�osztálynak a 
tanúsítványát, hogy az abban megfogalmazottakra tekintettel is kerül a döntés meghozatalra. 
E döntés meghozatala a Képvisel�-testület hatáskörébe tartozik, hogy aztán egy új eljárás 
során sor kerülhessen a vállalkozó kiválasztására. 
 
Félegyházi András: A most meghozandó döntés milyen hatással lehet a jöv�re nézve? 
 
Dr. Deres Szilárd: A jogorvoslati lehet�ség minden ajánlattev� számára adott. Erre akkor 
nyílik meg a lehet�ség, miután az összegzést, vagyis a döntés lényegét nekik kiküldik. Ezt 
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megel�z�en elképzelhet� az el�zetes vitarendezés is, amire 3 munkanap van, ami csak egy 
párbeszéd, ebbe nincs a hatóság bevonva. Itt lehet�sége van az ajánlatkér�nek, hogy adott 
esetben megmásítsa a döntését, ha pedig ez sem úgy történik, ahogy az ajánlattev� szeretné, 
akkor lehet�sége van jogorvoslatra, amit a bíráló bizottság fog elbírálni. Ha jogorvoslatra 
kerül sor, akkor az kb. 1-1,5 hónap is lehet, de ebben az esetben nem tartja valószín�nek, 
hogy erre itt sor fog kerülni.  
 
Bártfai István: Hogyan tudja az önkormányzat ezt a pályázatot életben tartani, megvalósítani 
a projektet? 
 
Dr. Deres Szilárd: Két út lehetséges. Az egyik a véleményez� tárgyalásos eljárás, ami 
minden ilyen eljárás után alkalmazható, ami azt jelenti, hogy ebben az esetben az els� rész 
tekintetében két ajánlattev�t lehetne meghívni, az egyik a Strabag, a másik a Zöld Út-Épít� 
Kft. A másik a nyílt nemzeti nyílt eljárás, de mindkét esetben szükség lesz újra 
min�ségbiztosítási folyamatot lefolytatni, ami három hetet vesz igénybe. Az ajánlattételi 
határid� a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásnál rövidebb, itt minimum 10 nap ami 
elfogadható, mert építési beruházásról van szó. A nemzetinél törvény rögzíti, hogy 20 nap a 
minimum, de ennél több nem is szükséges. A tárgyalásos esetében tudni kell, hogy ott 
számolni kell a tárgyalással és a bírálat nem egy körben, hanem kett� körben történik. El�ször 
még a tárgyalás el�tt is kell egy bírálatot tartani, hogy alkalmatlan ajánlattev� ne jelenjen meg 
a tárgyaláson, majd a tárgyalás után megint van egy bírálat. Itt ez jelent plusz id�t a nyílt 
eljáráshoz képest. Ami mindkett�nél ugyanaz, az a szabályossági ellen�rzés a KFF-nél, erre 
15 napos törvényi határid� van, de sajnos ez elhúzódhat, mint ahogyan most is történt. Majd 
ezt követi a szerz�déskötés. A 10 napos moratóriummal szintén számolni kell mindkett�nél. 
Tehát a két eljárástípus id�igényében nincs releváns különbség. Szempont lehet az, hogy 
melyik eljárást lehet biztonságosabban lefolytatni. A szakemberek jogosultságának 
tekintetében biztosan módosítani kell a felhívást, ez alkalmassági követelményt érint, ami 
rizikót jelent a tárgyalásos eljárásnál, ha ezt választják, mert ennek az eljárástípusnak az egyik 
sarokköve az, hogy az eljárás feltételei nem változhatnak lényegesen. Közbeszerzési jogi 
szempontból a nemzeti nyílt eljárást választaná, illetve preferálná. 
 

- Bálint Zsolt képvisel� megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 7 f�vel (7 
f�b�l) van jelen, határozatképes – 

 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Hogy gondolja, hogy egy új kiírásban érdemes volna a 
referencia vonatkozásában a szükséges m�szaki tartalmat újragondolni.  Normális esetben, 
júniusban ki lehetne írni egy új közbeszerzési eljárást, ami azt jelenti, hogy szeptember és 
december között lehet valamikor szerz�dést kötni, ha az eljárás nem lesz eredménytelen. A 
megvalósításhoz szükséges jelenleg 23 hónap, a megvalósítás végdátuma 2015. június vége. 
 
Dr. Deres Szilárd: A végdátum arra vonatkozik, hogy a záró elszámolási csomagra 
vonatkozik, ami tartalmazza az összes számlát. Véleményük szerint optimális esetben 19 
hónap szükséges a kivitelezési munkák elvégzéséhez.  
 
Félegyházi András: A jogorvoslatra nyitva lev� id�szakban el tud indulni az új eljárás 
el�készítése? 
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Dr. Deres Szilárd: Ez attól függ, hogy kívánnak-e változtatni a referencia követelményeken, 
mert ha a m�szaki tartalom nem változik, akkor az Energia Központ nem nagyon fog rajta 
id�zni. Ha több cég tud bejönni ajánlattal, akkor annál kisebb az esély az eredményes 
eljárásra, viszont tény, hogy nagyobb a verseny, jobb árakat lehet elérni.  
 
Cabello Dávid: Elmondta, hogy � úgy gondolja, hogy ugyanezen referenciákkal az Energia 
Központtól lehet számítani kifogásra, mert �k már korábban is jelezték azt, hogy úgy 
gondolják, hogy a meglév�, illetve megépített árvízvédelmi vonal fejlesztési referencia el�írás 
lesz�kítette nagyon az ajánlatadók körét, így ez is oka lehet az eredménytelenségnek. 
 
Félegyházi András: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
110/2013. (05.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� KEOP -2.1.2/2F/09-11-2011-0004 azonosító 
számú pályázati projekt keretében tervezési és kivitelezési feladatok ellátására kiírt 
közbeszerzési eljárás I. és II. részét a Kbt. 76. §. (1) bekezdésének c) pontja alapján 
eredménytelennek nyilvánítja, mivel egyik ajánlattev� sem tett ajánlatkér� rendelkezésére álló 
anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelel� ajánlatot. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr:  A Magyar Állam tulajdonában lév� volt rend�rségi épület (71/2 hrsz.-ú ingatlan)  
tulajdonjogának megszerzése érdekében újabb döntések meghozatala 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: A volt rend�rségi üdül� épület tulajdonjogának megszerzése ügyében 
újabb érdekes fordulat állt be, miután Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszter 
hozzájárult. De az MNV Zrt. szerint nem csak természeti érték egyeztetést, hanem forgalmi 
érték egyeztetést is meg kell ejteni, amiben 20 millió forint eltérés mutatkozik a rend�rségi 
üdül� és a helyette cserébe felajánlott ún. Solarsys telek között az üdül� javára. A most arra 
vonatkozik, hogy a január 3-án meghozott határozatot vonja vissza a képvisel�-testület, és 
ezzel egyidej�leg ismét kezdeményezi az ingyenes tulajdonba vételt, és hozzájárulását adja a 
741/1 hrsz-ú telek állami átruházásához. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Tehát az a dolog lényege, hogy egy kölcsönös ingyenes 
vagyonátadás lenne. 
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Félegyházi András: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki az el�terjesztésben szerepl� els� határozati javaslatot elfogadja, a korábbi 5/2013. 
határozat visszavonásáról, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
111/2013. (05.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az 5/2013. (01.03.) Ökt 
határozatát visszavonja, mivel a területalapú csere az önkormányzat számára a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezel� Zrt álláspontja miatt nem megfelel�.   
 
Határid�:   --- 
Felel�s:     ---  
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki azt a módosító javaslatot elfogadja, hogy a 
741/1 hrsz-ú telekkel kapcsolatosan egyoldalú jognyilatkozatot adjon ki, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
112/2013. (05.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Félegyházi 
András polgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Képvisel�-testület 
felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrád 741/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes 
állami tulajdonba adása ügyében egyoldalú jognyilatkozat megtételére. 
 
Határid�: --- 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felolvasta az el�terjesztésben szerepl� második határozati javaslatot, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a módosítással együtt, azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
113/2013. (05.13.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, amennyiben a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezel� Zrt hozzájárul a 71/2 hrsz.-ú „rend�rség” megnevezés� természetben Visegrád 
F� u. 16. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához, akkor a 
képvisel�-testület is hozzájárul a 741/1 hrsz.-ú „beépítetlen terület” 1286 m2 terület� 
önkormányzati tulajdonú ingatlan ingyenesen a Magyar Állam javára történ� átruházásához. 
Döntését a képvisel�-testület azzal indokolja, mivel egész Visegrád védett természeti terület, 
ezért mindkét ingatlan természetvédelmi területen helyezkedik el, ezért azonos 
természetvédelmi értékekkel bír.  
A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrád 741/1 hrsz-ú 
ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása ügyében egyoldalú jognyilatkozat megtételére. 
 
Határid�: --- 
Felel�s: --- 
 
3. npr: Sepr�autó meghibásodott ventilátorának cseréje 
El�terjeszt�: Schüszterl Károly képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Schüszterl Károly képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Schüszterl Károly: A sepr�autó ventillátora meghibásodott, a márkaképviselet adott egy 
árajánlatot, és mivel csak t�lük lehet beszerezni az alkatrészt, ezért az el�terjesztésben 
szerepl� beszerzési áron, 1.813.560 Ft-ért kéri a testületet, hogy járuljon hozzá ennek 
beszerzéséhez. A sepr�autó nagyon nagy segítséget ad a VKG csoportnak a város min�ségi 
tisztántartásához. 
 
Dr. Szabó Attila: Mivel a költségvetésben nem szerepelt ez a tétel, ezért a tartalék alap 
terhére lehet finanszírozni. 
 
Félegyházi András: Valóban nagyon körüljárták ezt a kérdést, hogy honnan lehetne 
beszerezni olcsóbban, de sehol nem sikerült, javasolja ennek engedélyezését. Mivel a témával 
kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az általa 
ismertetett határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
114/2013. (05.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a HNG-046 frsz-ú 
Multicar típusú tehergépkocsi porszívó ventillátor meghibásodása miatt az árajánlat alapján 
megvásárol 1 db komplett ventilátort 1.428.000 Ft+áfa összesen bruttó 1.813.560 Ft 
vételárért a Siex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t�l (9700 Szombathely, Csaba út 10.)  
2) A Képvisel�-testület a ventilátor vételárát a 2013. évi költségvetésr�l szóló 2/2013. (II.16.) 
számú rendelet tartalék sora terhére biztosítja. 
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3) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a Siex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t�l 1 db komplett 
ventilátort rendeljen meg. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
   polgármester                aljegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    19/2013. 
Határozatok száma: 115-130/2013. (05.23.) 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

2013. május 23-án megtartott nyílt ülésér�l  
 
 

1. Családsegít� és Gyermekjóléti Társulás beszámolója a feladat 2012. évi 
ellátásáról 

2. Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 
2012. évr�l 

3. A köztisztaságról, illetve a települési szilárd hulladék összegy�jtésér�l és 
elszállításáról szóló 3/1999. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

4. Átfogó értékelés a gyermekjóléti-és gyermekvédelmi feladtok ellátásáról 
5. Visegrád, F� u. 57. szám alatt lév� (okmányiroda) ingatlanra vonatkozó 

üzemeltetési és fenntartási megállapodás megkötése a Pest Megyei 
Kormányhivatallal 

6. Visegrád F� utca – Rév utca kisfeszültség� hálózat kábelesítése kapcsán 
tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulás kiadása 

7. Erd�alja utca útépítés, csapadék-vízelvezetés felújítása, kiépítése kapcsán 
építési engedélyezési és kiviteli tervek készítésére érkezett ajánlatok 
megvitatása 

8. Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása 
9. Tulajdonosi hozzájárulás a sportpálya járdaépítéséhez  
10. A háziorvosi feladatellátásra vonatkozó szerz�dés, valamint a 2012. évi házi-és 

üzemorvosi tevékenységr�l szóló beszámoló részleteinek megtárgyalása 
11. A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a 

közterületek rendjér�l szóló rendelet újraalkotása 
12. Települési értéktár létrehozásáról szóló döntés meghozatala 
13. Biomassza üzem� kazánok üzemeltetéséhez szükséges f�t�anyag beszerzésére 

érkezett ajánlatok elbírálása 
14. Schneider Ferenc és Rózsavölgyi Ágnes ajánlatának megvitatása 
15. Egyebek 

 



2 
 

 
 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. május 23-án 19:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
 

    Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
 
Meghívottak: 
 

Cseke László Pro Visegrád Kft. ügyvezet� 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester úr el�re jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni, Bártfai István 
képvisel� úr pedig jelezte, hogy késni fog, ezért javaslatot tett a napirendi pontok cseréjére. 
Továbbá javaslatot tett egy pótnapirendi pont megtárgyalására, a Schneider Ferenccel évek 
óta húzódó jogvita lezárására vonatkozó ajánlat megvitatása tárgyában. Mivel a javaslatokkal 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki a módosított napirendet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem volt jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Családsegít� és Gyermekjóléti Társulás beszámolója a feladat 2012. 
évi ellátásáról 

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A Családsegít� Szolgálat elkészítette beszámolóját, Bognár Judit 
intézményvezet� az ülésen nem tudott jelen lenni, de a népjóléti bizottság tárgyalta a 
beszámolót. 
 
Hintenberger András: A népjóléti bizottság elnöke elmondta, hogy az intézményvezet� 
asszony a megszokott magas színvonalon készítette el a beszámolót, a bizottsági ülésen 
megtárgyalták, a bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Mikesy Tamás: A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a jelz�rendszeri szolgáltatást 
fejleszteni volna szükséges. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem volt jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
115/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Családsegít� és 
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2012. évi feladat ellátásról. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr:  Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának 

elfogadása a 2012. évr�l 
El�terjeszt�: Pro Visegrád Nonprofit Kft. Cseke László ügyvezet�  
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Félegyházi András: Felkérte Cseke Lászlót a Pro Visegrád Nonprofit Kft ügyvezet�jét, hogy 
ismertesse az el�terjesztést. 
 
Cseke László: A mérleg és a közhasznúsági jelentést minden képvisel� megkapta. Sajnos a 
tavalyi palotajátékok sem hozott átüt� pénzügyi nyereséget a Kft-nek, annak ellenére, hogy a 
3-4 ével ezel�ttihez képest kevesebb költséggel sikerült megvalósítani azt és azon dolgoznak, 
hogy az idei évben még hatékonyabban tudják ezt megcsinálni. 
 

- Bártfai István képvisel� megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 6 f�vel (7 
f�b�l) van jelen, határozatképes –  
 

Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és a pénzügyi mérleget, 
elfogadásra javasolja. 
 
Cseke László: Képvisel�i kérésre röviden tájékoztatta a képvisel�-testületet a 2013. évi 
Palotajátékok el�készületeir�l. Segítséget kért a katasztrófavédelem el�írásainak teljesítésére.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
116/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi egyszer�sített éves beszámolóját elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
3. npr: A köztisztaságról, illetve a települési szilárd hulladék összegy�jtésér�l 

és elszállításáról szóló 3/1999. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy az új hulladékgazdálkodási törvény szerint a helyi 
rendeletek nem szabályozhatnak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat, ezért a 
rendeletben az erre vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni illetve tavaly 
október óta új szolgáltató m�ködik a városban, ezt is át kellett vezetni a rendeletben.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
jelezte, hogy rendelet módosításról lévén szó, annak elfogadásához min�sített többség, azaz 4 
igen szavazat szükséges. Kérdezte a képvisel�ket, aki a rendelet módosítását elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a köztisztaságról, illetve a települési szilárd hulladék összegy�jtésér�l és elszállításáról 
szóló 3/1999. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
11/2013. (V.24.) önkormányzati rendelete  

a köztisztaságról, illetve a települési szilárd hulladék összegy�jtésér�l és elszállításáról szóló  
3/1999. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
 

4. npr: Átfogó értékelés a gyermekjóléti-és gyermekvédelmi feladtok 
ellátásáról 

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy a gyermekek védelmér�l és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvény alapján a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 
minden év május 31. napjáig átfogó értékelést kell készítenie a jegyz�nek. Összességében 
elmondható, hogy a városban problémás, nehezen kezelhet� gyermekek nincsenek, ebb�l 
kifolyólag gyámügyi intézkedésre nem került sor, tehát a város az országos átlaghoz képest 
kedvez�bb helyzetben van. Az anyag tartalmazza a hátrányos helyzet� gyermekek ingyenes 
étkeztetésér�l készült kimutatást is. 
 
Hintenberger András: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra 
javasolja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
117/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy dr. Szabó Attila 
aljegyz�nek Visegrád Város Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatairól készített értékelését jóváhagyja.  
 

Felel�s: aljegyz� 
Határid�: 2013. május 30. 
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5. npr: Visegrád, F� u. 57. szám alatt lév� (okmányiroda) ingatlanra 
vonatkozó üzemeltetési és fenntartási megállapodás megkötése a Pest 
Megyei Kormányhivatallal 

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Tavaly október 12-én született meg, testületi felhatalmazást követ�en a 
járási hivatalok m�ködésével kapcsolatos megállapodás és ennek egyik eleme, hogy a F� utca 
57. szám alatti épület egy részét, okmányirodai feladatok ellátására a járási hivatal igénybe 
szeretné venni, erre vonatkozólag egy megállapodást kell kötni. Az épületb�l 75 nm-t vesznek 
igénybe, amit a képvisel�k korábban javasoltak beépíteni a megállapodásba, azt �k 
elfogadták. A rezsiköltségek viselésében nem történik változás, az önkormányzat fogja 
kiszámlázni a fizetend� közüzemi díjakat ezen épületrész után.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
118/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete tárgybani el�terjesztést megtárgyalta és 
a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában lév�, Visegrád belterület 38 hrsz. alatt 
nyilvántartott természetben a 2025 Visegrád, F� u. 57. szám alatt lév�, kivett rend�rség és 
okmányiroda megjelölés�, a Pest Megyei Kormányhivatalnak kizárólagos használatába 
átadott 75,06 m² terület� épületrész fenntartásának, üzemeltetésének, karbantartásának 
részleteire vonatkozó Megállapodást jóváhagyja. 
2) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a határozati javaslat 
mellékletét képez� megállapodás aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt id�szak eseményeir�l 
 

- számos egyeztetés történt az Energia Központtal, az NFÜ-vel, illetve a Pro Regióval a 
projektek kapcsán. A városközpont támogatási szerz�désének módosítása vált valóra, 
melynek köszönhet�en a megvalósítás határideje 2014. március 31-re tolódott, ami 
jelen pillanatban reálisnak t�nik. A közbeszerzés jelenleg folyik, a kérdések 
megválaszolásával. 

- Illés Miklóssal, a Polgár�rség vezet�jével tárgyalt, aki elmondta, hogy 2010. elején 
testület által megszavazott 500.000,- Ft-ot mind a mai napig nem kapták meg, melyet 
a polgár�rség épületének felújítására szerettek volna fordítani, kérte, hogy ezt a 
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határozatot hajtsa végre a testület. Kérte t�lük, hogy állítsanak össze egy m�ködési 
tervet, úgy gondolja, hogy ezt követ�en lehet err�l érdemben tárgyalni. 

- múlt szombaton vendégségbe ment Visegrád Nagymarosra 
- május 6-án közmeghallgatás volt 
- nyári napközis tábor szervezését kezdte meg az Ifjúsági Sziget Egyesület, részben 

önkormányzati támogatással 
- lomtalanítás lesz a városban oly módon, hogy a VKG csoport házhoz megy a lomokért 

és onnan szállítja el, el�zetes bejelentést követ�en 
- önkormányzati infrastruktúra fejlesztésre benyújtotta a hivatal a pályázatot, a testület 

döntésének megfelel�en 
- számos vis maior igényt jelentett be a hivatal a tavaszi nagy es�zések okozta károk 

helyreállítására 
- tájékoztatást adott az elmúlt néhány testületi ülésen hozott döntésekr�l 

 
Dr. Szabó Attila: Tájékoztatta a testületet, hogy a tegnapi nap folyamán az egész város 
területén bejárást tartott a Közútkezel�, a gyalogátkel�helyek vonatkozásában, több 
megállapítást is tettek, közte azt, hogy az önkormányzatnak a kisoroszi révnél 
gyalogátkel�hely egyik részét át kell alakítani illetve a deltánál a csapadékvízelvezetés 
kérdését meg kell vizsgálnia.  

- Az elnyert vis maior támogatás kapcsán elindult az el�készítése a kivitelezésnek, 
illet�leg a tervek elkészítése után kiírható lesz a közbeszerzés. 

- Mikesy Tamás képvisel� úr kérésére a mai nap folyamán írásban kiküldésre került a 
testület tagjainak a lejárt határidej� határozatokról szóló tájékoztató 

 
6. npr: Visegrád F� utca – Rév utca kisfeszültség� hálózat kábelesítése 

kapcsán tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulás kiadása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Tájékoztatta a testületet, hogy Dékány László segítségével már hónapok 
óta folynak a tárgyalások az ELM� képvisel�ivel a F� utca Mátyás szoborig terjed� 
szakaszán a villany és egyéb vezetékek földkábelesítésér�l. A telefontársasággal van még 
egyeztetni való, mert �k úgy gondolják, hogy az oszlopok kiváltása teljes mértékben az 
önkormányzat költsége kell, hogy legyen, de véleménye szerint ez nem egészen így van, tehát 
velük még egyeztetni szükséges. Remélhet�leg hamarosan elindulhat a munka ezen a 
szakaszon. 
 
Dr. Szabó Attila: Mivel a hálózat létesítés a Visegrád, 55, 64/14, 84/3, 84/1, és 82 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érinti, kérelmez� kérte a képvisel�-testület tulajdonosi 
és közútkezel�i hozzájárulásának megadását. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
119/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az VET Kft (2025 Visegrád, 
Széchenyi u.34.) felel�s tervez�je Domonkos Gyula kérelmére a Visegrád Város 
Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 55, 64/14, 84/3, 84/1, és 82 hrsz-ú 
ingatlanokat érint� „Visegrád, F� u. - Rév u.-ig terjed�en kisfeszültség� hálózat kábelesítése, 
vezetékjogi el�készít� eljárás” cím� munka kapcsán a benyújtott m�szaki nyomvonal 
kijelölési dokumentáció (száma: V-12/077-TMB) alapján a tulajdonosi és közútkezel�i 
hozzájárulást megadja a következ� feltételek mellett: 
a) A munkálatok ideje alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelkezések, valamint a 
szerkezetek tárolása során a munkavédelmi, balesetvédelmi, egészségvédelmi és 
óvórendszabályok betartása kötelez�. 
b) A munkaárok folyamatos fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelez� köteles 
gondoskodni. 
c) A megbontott területet köteles a kivitelez� a munkák befejezése után az eredeti állapotnak 
megfelel�en helyreállítani. A helyreállítást megfelel� felületzárással kell elvégezni. 
A károsodott közhasználatú zöldterületek helyreállítását a következ�képpen állapítom meg: 
Tereprendezés, humuszolás, füvesítés. 
d) Ha a közterület vagy a kialakított nyomvonal a végleges helyreállítás után 1 éven belül a 
végzett munka következtében megsüllyed, vagy egyéb meghibásodás keletkezik, annak 
helyreállítása a kivitelez� kötelezettsége. Halasztást nem t�r� helyreállítás a kivitelez� terhére 
elvégeztethet�. 
e) A közúton és árokban a munkavégzés ideje alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és 
egyéb szennyez�dések eltakarításáról a kivitelez� folyamatosan köteles gondoskodni. 
f) Ha az érintett területen az építkezés következtében bármilyen károsodás történne, annak 
helyreállítása a kivitelez� feladata. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott 
kár megtérítésér�l a kivitelez� köteles gondoskodni. 
g) Jelen hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem 
mentesít. 
h) Az érintett közterületen lév� geodéziai jelek, közm�vek, létesítmények és m�tárgyak 
állagának megóvásáról a kivitelez� köteles gondoskodni. 
i) A kivitelezés során kikerül� és fölöslegessé váló anyagot – a veszélyes hulladéknak 
min�sül�  anyagot, stb. külön -  szemétlerakó helyre el kell szállítani. 
2)  A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a nyilatkozat 
aláírására. 
3) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a VET Kft. képvisel�jét 
Domonkos Gyulát a képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
7. npr:  Erd�alja utca útépítés, csapadék-vízelvezetés felújítása, kiépítése 

kapcsán építési engedélyezési és kiviteli tervek készítésére érkezett 
ajánlatok megvitatása 

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
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Dr. Szabó Attila: A kérdés a Városfejlesztési Bizottság ülésén vet�dött fel még a 
költségvetés tervezésekor. A Bizottság azt t�zte ki célul, hogy az idei évben legalább a 
tervezési szintig el kellene jutni, ezért a testület a bizottság javaslatára a költségvetésben 
forrást teremtett erre. Két cégt�l kért be a hivatal árajánlatot, mely az el�terjesztésben 
szerepelnek.  
 
Bártfai István: A Bizottság úgy gondolja, hogy jó lenne, ha az út a 3 méter szélesség alatt 
maradhatna, így akkor nem kellene utat engedélyeztetni, a vízelvezetést mindenképpen 
terveztetni és engedélyeztetni kell.  
 
Félegyházi András: Ha itt bármilyen útnak látszó m�tárgyat akarnak építeni, az 
mindenképpen engedélyköteles.  
 
Bálint Zsolt: Ha lehet rá pályázni, akkor véleménye szerint normális méretben kell 
megcsinálni az utat, nem érdemes 10 cm-en spórolni. 
 
Hintenberger András: Az legyen tiszta, hogy kell-e jogi munka vagy sem, mert ez gyanús, 
hogy az egyik ajánlatadó azt mondja, hogy nem kell a másik meg úgy tudja, hogy igen. 
 
Félegyházi András: A Geodexpressz ajánlata akkor is olcsóbb, hogy nem tette bele ezt a 
részt, habár az ajánlatban a hivatal erre is kért ajánlatot, de � azt javasolta, hogy m�szakilag 
megoldható és  nem lesz szükség kisajátításra. 
 
Bálint Zsolt: Az ajánlatban az engedélyeztetés is benne van? Tehát az önkormányzat akkor 
fizet, ha megvan a terv, ugye? 
 
Félegyházi András: Általában az a gyakorlat, hogy az engedélyeztetés benyújtásakor 80%-
ban teljesítik a számlát és a maradék összeget, akkor, ha megvan az engedély. 
 
Dr. Szabó Attila: Általában az szokott lenni, hogy a vállalkozó egy résszámla benyújtására 
jogosult, akkor, amikor 50-80% közötti a teljesítés. 
 
Bálint Zsolt: Akkor az 50% legyen kikötve szerz�désben. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
120/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az Erd�alja utca 
útépítés, csapadék-vízelvezetés felújítása, kiépítése kapcsán építési engedélyezési és kiviteli 
tervek készítésével 440.000 Ft+áfa bruttó 558.800 Ft ellenében megbízza a  Geodexpress 
Mérnökiroda Kft-t (2022 Tahitótfalu, Ereszvény u. 5.) a 2013 költségvetésér�l szóló 
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2/2013.(II.16.) önkormányzat rendelet 14. számú melléklet „út és járdafelújítás a 
Városfejlesztési bizottság döntésének megfelel�en” lév� soron el�irányzott összeg terhére. 
2) A Képvisel�-testület felhatalmazza arra Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád 
Város Önkormányzat nevében a Geodexpress Mérnökiroda Kft-vel az 1. pontban szerepl� 
munka elvégzésére a tervezési szerz�dést aláírja. 
 

Határid�: 2013. május 30. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
8. npr: Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az április 25-i zárt ülésen a hivatal egy köztisztvisel�jének kérelmére a 
testület kamatmentes kölcsönt biztosított. Ekkor derült ki, hogy a közszolgálati szabályzatban 
ilyen magas összeg� kamatmentes kölcsönt, vagy úgynevezett illetményel�leget nem adhat. 
Ekkor alpolgármester úr kérte, hogy e tárgyban készüljön el�terjesztés, hogy ilyen esetekben 
az éves költségvetésben erre meghatározott keretösszeg erejéig a hivatal vezet�je adhasson 
illetményel�leget magasabb összegben is nem csak az illetmény kétszereséig, ami a jelenlegi 
szabályozásban van. Tehát ez a módosítás azt tartalmazza, hogy a mindenkori illetményalap, 
ami jelenleg 38.650 Ft tizenötszöröse adható, a költségvetésben pedig erre a célra maximum 1 
millió forint összeg kerülne betervezésre. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy ugyan � nem tudott jelen lenni az április 25-i ülésen, ezért el 
kell, hogy mondja, hogy a Pénzügyi Bizottság nem ért egyet a testület döntésével, mert úgy 
gondolják, hogy ezt semmilyen szociális helyzet nem indokolta. Másrészt úgy érzi, hogy ez 
kivételezés a köztisztvisel�kkel, akkor ki kellene ezt terjeszteni a közalkalmazottakra is. 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy a közszolgálati szabályzat a köztisztvisel�kre vonatkozik és 
� csak a köztisztvisel�k vonatkozásában kompetens. A közalkalmazottakra vonatkozólag is 
lehet ilyen jelleg� szabályzatot készíteni. A keretösszeg az önkormányzat anyagi 
lehet�ségeihez mérten minden évben a testület határozza meg, az elmúlt évben 1.200.000,- Ft 
volt beállítva, de annak a fele sem lett felhasználva, annak, ami be volt állítva. Az idei évben ez 
200.000 Ft-ban lett meghatározva egyrészt az anyagi helyzetre tekintettel, másrészt az elmúlt 
években nem volt rá igény, illetve kérelem ilyen magas összeg� kamatmentes kölcsönre illetve 
illetményel�legre. Azért szükséges ezt most szabályozni, hogy ha a jöv�ben ismét felvet�dik 
egy ilyen eset, mint a mostani volt, akkor azt lehessen kezelni.  
 
Mikesy Tamás: � ezzel a szabályozással azt látja, hogy a köztisztvisel�ket hozzák ugyanarra a 
szintre, mint a közalkalmazottakat, mert a korábbi években volt olyan eset, hogy 
közalkalmazott is felvehetett nagyobb illetményel�leget, mint 2 havi fizetése. A konkrét esetet 
meg a szabályozást ketté kell választani. Véleménye szerint azt is szem el�tt kell tartani, hogy 
az önkormányzatnak van egy szociális felel�ssége is a falu lakossága felé. 
 
Bálint Zsolt: Jó lett volna, ha a konkrét esetet a Népjóléti Bizottság is megvizsgálta volna. 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy tavaly elfogadta a testület a közalkalmazottakra vonatkozó 
cafetéria szabályzatot, mely kiterjed az önkormányzatnál a munka törvénykönyve alá 
tartozókra is és ez tartalmazza az egyéb szociális juttatásokat.  
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Bálint Zsolt: Jó lenne, ha �k is tudnának róla, hogy van rá lehet�ségük. 
 
Mikesy Tamás: Abban egyetért, hogy a közalkalmazottak és köztisztvisel�k egységesen 
legyenek kezelve e tekintetben, mert véleménye szerint eddig a közalkalmazottaknak több 
lehet�ségük volt, mint a köztisztvisel�knek.  
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy � a hivatalban dolgozók felett preferál, de, amennyiben a 
testület úgy gondolja, akkor elkészíti a közalkalmazottakra vonatkozó szabályzatot is. 
 
Bártfai István: Módosító javaslattal élt, mely szerint az illetményalap tízszerese legyen a 
maximális keret, ne a tizenöt. 
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy egy ilyen kéréssel, akár van szabályzat, akár nincs, 
nem jó kedvében él senki sem, valóban ez egy méltányossági döntés volt. Való igaz, hogy a 
testület tagjai közül négyen voltak jelen, és a távol lev� három képvisel� közül kett� 
támogatását fejezte ki, egy pedig biztosan nem szavazta volna meg. Valóban a város pénzér�l 
van szó, amit kölcsön adott az önkormányzat, amit valóban odaadott ajándékba, az ennek az 
összegnek a kamata. Az elmúlt egy év során, ha valaki segítségért fordult és kapott, akkor �ket 
mindig arra kérte, hogy tekintsék a segítséget úgy, hogy a falutól kapta és segítsék vissza �k is 
a közösséget lehet�ségeikhez mérten. Így a kollégával is megbeszélték azt, hogy mivel van 
olyan � általa elvégzett munka, amelyiknek az elszámolásával kapcsolatban ezt a segítséget, 
amit a közösségt�l kapott figyelembe fogják venni.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, elmondta, hogy 
Bártfai Istvánnak volt egy módosító javaslata, mely szerint az illetményel�leg fels� határa a 
mindenkori illetményalap tízszerese legyen. Kérdezte a képvisel�ket, aki a módosítást 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
121/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete egyetért Bártfai István képvisel� azon 
módosító javaslatával, mely szerint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat 10.3.3. 
pontjában meghatározott illetményel�leg fels� határa a mindenkori közszolgálati 
illetményalap  tízszerese legyen.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel több módosító javaslat nem hangzott el, kérdezte a képvisel�ket, 
aki az így módosított határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

122/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat alábbi módosításait jóváhagyja:  
a) A közszolgálati szabályzat 10.3.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„10.3.3. Az illetményel�leg fels� határa a mindenkori közszolgálati illetményalap tízszerese.” 
b) A közszolgálati szabályzat 10.3.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„10.3.4. Az illetményel�leg kamatmentes kölcsönnek min�sül, amelyet mértékét�l függ�en 6 
vagy 12 havi egyenl� részletben vissza kell fizetni, fizetési haladék nem engedélyezhet�.” 
c) A közszolgálati szabályzat 10.3.11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„10.3.11. Az illetményel�leg összegét úgy kell megállapítani, hogy az egyéb levonások mellett 
legfeljebb 12 hónap alatt levonható legyen. A levonás a havi bruttó illetmény 33%-át nem 
haladhatja meg.” 
2) A képvisel�-testület egyúttal jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal jelen határozat 1. számú 
mellékletét képez�, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgálati szabályzatát. 
 
Határid�: --- 
Felel�s: --- 
 

9. npr: Tulajdonosi hozzájárulás a sportpálya járdaépítéséhez  
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Visegrádi Sportegyesület megkereste az önkormányzatot, hogy a 
sportpályán létesítend� járda és térburkolat kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulását adja meg, 
ugyanis az egyesület a TAO pályázaton 350.000,- Ft-ot nyert járda és térburkolat építésére. A 
f�építész úr elkészítette az erre vonatkozó terveket, amit a Sport Egyesülettel és az 
üzemeltet�vel is leegyeztetett. Tehát az el�terjesztés ennek jóváhagyásáról szól. 
 
Mikesy Tamás: Nem látja az anyagban a befejezési határid�t. Lehet ilyet meghatározni, vagy 
majd a kivitelez� mondja meg? 
 
Félegyházi András: Valóban nincs benne az anyagban a határid�. 
 
Bártfai István: Körülbelül 1 hónap alatt úgy gondolja, hogy ez kivitelezhet� lenne. 
 
Bálint Zsolt: A járdaépítés után a környezet helyreállítása is legyen el�írva a füvesítéssel 
együtt, illetve vállaljanak garanciát is. 
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy ezek beépíthet�k a határozati javaslatba, garanciára 1 
év, a kivitelezésre 2 hónapot javasolna. 
Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ismertette Bálint Zsolt által javasolt 
módosító indítványt: „aki egyetért Bálint Zsolt képvisel� azon módosító javaslatával, mely 
szerint a sportpályára tervezett járdaépítés és térburkolat kialakításához az alábbi feltételekkel 
adjon az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást: 

- a kivitelezésre vállalkozó 1 év garanciát vállaljon, 
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- a kivitelezést követ�en vállalkozó köteles a területen az eredeti állapotot helyreállítani, 
- a munkát Bártfai István a sportpálya üzemeltet�je jogosult átvenni, 
- a kivitelezési határid� 2013. 07. 31.” Kérdezte a képvisel�ket, aki ezt elfogadja, 

kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
123/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért Bálint Zsolt képvisel� azon 
módosító javaslatával, mely szerint a sportpályára tervezett járdaépítés és térburkolat 
kialakításához az alábbi feltételekkel adjon az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást: 

- a kivitelezésre vállalkozó 1 év garanciát vállaljon 
- a kivitelezést követ�en vállalkozó köteles a területen az eredeti állapotot helyreállítani 
- a munkát Bártfai István a sportpálya üzemeltet�je jogosult átvenni 
- a kivitelezési határid� 2013. 07. 31. 

 
Határid�: ---- 
Felel�s: ----- 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az ily módon módosított határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
124/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, tulajdonosi hozzájárulást ad a 

Visegrádi Sportegyesület számára a visegrádi sportpálya területén tervezett 70 méter 
hosszú, egy méter széles járda és 32 m2-es térburkolat építéséhez, melyet a sportpálya 
üzemeltet�jével egyeztetett mellékletben részletezett módon kíván megvalósítani. 

2) A Kivitelezéssel kapcsolatosan a Képvisel�-testület az alábbi feltételeket határozza 
meg: 

- a kivitelezésre vállalkozó 1 év garanciát vállaljon 
- a kivitelezést követ�en vállalkozó köteles a területen az eredeti állapotot helyreállítani 
- a munkát Bártfai István a sportpálya üzemeltet�je jogosult átvenni 
- a kivitelezési határid� 2013. 07. 31. 

 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

Határid�: 2013. június 17. 
�
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10. npr: A háziorvosi feladatellátásra vonatkozó szerz�dés, valamint a 2012. évi 
házi-és üzemorvosi tevékenységr�l szóló beszámoló részleteinek 
megtárgyalása 

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az ülésre meghívót kapott természetesen a doktorn�, úgyis, mint 
háziorvos, és mint a Valumed Kft. ügyvezet�je, továbbá a jogi képvisel�je is kapott meghívót. 
Ma délután érkezett egy rövid levél, melyben doktorn� kifejtette, hogy a mai ülésen sem �, 
sem jogi képvisel�je halaszthatatlan okok miatt nem tudnak részt venni. Az általa javasolt 
szerz�dés tervezetet megküldte véleményezésre, az orvosi rendel� rezsi költségér�l kiállított 
számlákat, levelezést pedig az önkormányzat felettes szerveihez továbbította véleményezésre.  
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester kérésére felolvasta emailen érkezett levelét, 
melyben kifejti, hogy álláspontja szerint Dr. Balázs Mária háziorvos tevékenységével 
kapcsolatos szerz�dés a jelenben nem érvényes, ezért javasolja, hogy új szerz�dés 
megkötéséhez csak a korábban kapcsolódó nyitott kérdések, mint például tartozás kiegyenlítése 
tisztázását és rendezését követ�en kerüljön sor. E levél még az el�tt érkezett, hogy a doktorn� 
jelezte, hogy a mai ülésen nem vesz részt. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat az elmúlt egy 
évben együttm�ködési készségét bizonyította, de kezdeményezései esetén visszautasítást 
kapott a doktorn�t�l, illetve az elmúlt hónapban ügyvédi megkeresésre ügyvédi válasz érkezett.  
Úgy gondolja, hogy ez egy méltatlan helyzet, ezt nem lehet írásban rendezni normálisan. A mai 
el�terjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, az egyik azt tartalmazza, hogy a szerz�dés 
érvényességének tekintetében közösen forduljanak bírósághoz, aki majd kimondja annak 
érvényességét vagy érvénytelenségét.  
 
Dr. Szabó Attila: Röviden az el�zmény az, hogy 1997. november 26-án köttetett egy feladat-
ellátási szerz�dés, az akkori Balázs Doktor Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel, ami az 
egészségügyi alapellátásra és egyéb szolgáltatásokra jött létre. Ezt a szerz�dést id� közben 
többször is módosították, többnyire jogutódlások következtében, el�ször Simile Bt-re, majd 
újra Balázs Doktor Egészségügyi Kft-re, illetve Sanació Pro Vita Kft-re, majd Valumed Kft-re. 
A jogutódlások többnyire megfeleltek a törvényi rendelkezéseknek és a szerz�déses 
feltételeknek, tehát jogszer�en történtek a módosítások, kivétel az utolsó esetben, 2010. február 
1-én. Ennek a szerz�désnek az érvényessége er�sen vitatható, ugyanis a szerz�dést az írta alá 
megbízottként, amely cég megsz�nt és nem az, aki újonnan létrejött. Ráadásul a két cég között 
nem jogutódlás történt, mert más a cégnyilvántartási száma, az adószáma, tehát egy új cég 
alakult. Ennek folytán az egész szerz�dést át kellett volna dolgozni.  Dr. Kiss Györggyel 
közösen azt az álláspontot képviseli, hogy ezeknek a szerz�déseknek az érvényessége, 
különösen az utolsó vitatható. Dr. Balázs Mária kinyilvánította többször, hogy mint parxisjogot 
elnyert orvosnak érvényes szerz�dése van az önkormányzattal, de ez az állítása is vitatható, 
mert nem a háziorvossal, hanem a feladatot ellátó szolgáltatóval kötött az önkormányzat 
szerz�déseket. Ezen kívül idén január 1-vel új jogszabályok léptek életbe, melynek kapcsán a 
korábbi feladat-ellátási szerz�déseket minden egészségügyi alapellátás tekintetében a 
testületeknek módosítani kellett. Ez együttm�ködés hiányában nem történt meg mind a mai 
napig. A régi és az új önkormányzati törvény is egyértelm�en fogalmaz a tekintetben, hogy az 
önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, tehát ebb�l kifolyólag a döntés 
joga az egészségügyi alapellátás módja tekintetében az önkormányzatot illeti meg. A korábbi 
szerz�dés, és annak módosításai is tartalmaztak a háziorvosra nézve beszámolási 
kötelezettséget az önkormányzat felé, az önkormányzat által megjelölt módon, mely korábban 
el�zetesen írásban, majd a testületi ülésen való személyes megjelenéssel történt. Gyakorlatilag 
most három lehet�ség áll a testület el�tt. Az egyik, hogy a történtek ellenére kitart az eddigi 
egészségügyi szolgáltató mellett és új szerz�déskötéssel biztosítja az egészségügyi alapellátás 
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folyamatosságát vagy mivel a szolgáltató a beszámolási kötelezettséget az önkormányzat által 
megjelölt módon és id�ben nem teljesítette, többszöri felkérés ellenére sem, ezért a 
szerz�désben foglalt súlyos szerz�désszegésre hivatkozással, az okok pontos részletes 
megjelölésével, 3 hónapos felmondási id�vel felmondja azt a szerz�dést, amelynek 
érvényessége er�sen vitatható. Vagy ha az önkormányzat nem fogadja el a háziorvos által 
készített szerz�dés érvényességét, akkor ez iránt a testület egy keresetet indíthat meg, akár 
közösen a Valumed Kft-t képvisel� Dr. Balázs Mária háziorvossal.  
 
Mikesy Tamás: A testületnek az volt a szándéka a legutóbbi testületi ülésén, hogy megkeresi a 
doktorn�t azzal a szándékával, hogy egy új háziorvosi feladat-ellátási szerz�dést kössön. Úgy 
gondolta, hogy ebben a doktorn� is partner lesz és megindulhat egy normális együttm�ködés. 
Ezzel ellentétben a doktorn� továbbra sem szeretne a város képvisel�ivel szóba állni, s�t most 
már csak jogi képvisel� útján értekezik. Milyen együttm�ködés várható abból, ami már most az 
elején így indul? Személy szerint a B) határozati javaslatot tudná támogatni, vagyis, hogy 3 
hónapos felmondási id�vel mondják fel a szerz�dést, bár véleménye szerint nincs érvényes 
szerz�dés. Írjanak ki a háziorvosi ellátásra egy új pályázatot, öntsenek tiszta vizet a pohárba, 
mert ez a helyzet minden szinten méltatlan. 
 
Hintenberger András: Tegnap e-mailben írt egy levelet, melyben javasolta, hogy vegyék le 
napirendr�l a témát, mivel tegnap kaptak egy jogvitát tartalmazó pro-kontra érveket is 
felsorakoztató levelezést. Ez annyiban változott, hogy ma délután újabb levél érkezett, ami az 
önkormányzat eddigi törekvéseivel teljesen ellentétes, nem úgy t�nik, hogy mindezek ellenére 
a doktorn� egyezségre törekedne az önkormányzattal, ezért a tegnapi írásban tett javaslatát 
visszavonja. � inkább azt tartaná elfogadandónak, hogy menjenek el a bíróságra akár közösen, 
akár egyedül és a bíróságtól kérjék azt, hogy állapítsa meg a szerz�dés érvényességét, illetve 
érvénytelenségét. Nem látja azt, hogy ha felmondja az önkormányzat a szerz�dést, akkor a 
feladatellátás hogyan teljesül formálisan.  
 
Bártfai István: � is azzal ért egyet, hogy meg kellene keresni a bíróságot, mert ha egyszer�en 
felmondanák a szerz�dést, aminek az érvényessége vitatható, azzal végül is elismernék azt, 
hogy érvényes, pedig nem így van. Arról nem is beszélve, hogy amíg egy ilyen bírósági eljárás 
folyna, addig hogyan történne a feladat ellátás? 
 
Dr. Szabó Attila: Az A) változatnál, a szerz�dés érvénytelenségének megállapítása esetén, 
amíg a per folyamatban van, addig marad a jelenlegi helyzet. A B) változatban az 
egészségbiztosítási pénztárnál bejelentett feladat-ellátási szerz�dés miatt is kell felmondani a 
szerz�dést, mert abban a pillanatban az egészségbiztosítási pénztár is felmondja a háziorvossal 
kötött szerz�dését. Ezzel párhuzamosan pályázatot kellene kiírni a feladat-ellátásra. Az 
önkormányzatnak tájékoztatni kellene az ÁNTSZ-t is és ebben az esetben és a kés�bbiekben az 
új félnek kellene a m�ködési engedélyt megszereznie, illetve az egészségbiztosítás felé is 
megkötnie a szerz�dést. Ha 3 hónapon belül nem találna másik háziorvost a testület, akkor a 
helyettesítés szabálya lép életbe. 
 
Hintenberger András: A szerz�dés felmondása esetén, ha mondjuk 3 év múlva a bíróság 
kimondja azt, hogy érvényes volt a szerz�dés, akkor a doktorn� kártérítési igénnyel léphet fel 
az önkormányzattal szemben.  
 
Dr. Szabó Attila: A felmondást valószín�leg meg fogja támadni a szolgáltató, így 
valószín�leg egy peres eljárás veszi kezdetét, és ha a bíróság neki ad igazat, akkor kártérítéssel 
tartozik az önkormányzat.  
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Bálint Zsolt: Id�pontot megjelöltek az e-mailben, hogy mikor tudnának eljönni? Jó lett volna, 
ha legalább az ügyvédje eljött volna, mert meghallgatná az � álláspontját is. Bár � akár pert is 
kezdeményezne ez alapján a hozzáállás alapján, de akár még egy független ügyvéd véleményét 
is ki lehetne kérni az eddigi dokumentumok alapján.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak nincsen érvényes szerz�dése, 
ebb�l kifolyólag nem tud újrakötni egy szerz�dést az el�z� folytatásaként sem, illetve arra 
hivatkozással sem. Ennél fogva a pályázat kiírása sem lehet�ség, hanem azt ki kell írnia az 
önkormányzatnak. 
 
Schüszterl Károly: Javasolja, hogy kérjék fel a doktorn� ügyvédjét, hogy ajánljon fel � egy 
id�pontot, amikor meg tud jelenni a testületi ülésen és elmondja � is az álláspontját, az 
önkormányzat ügyvédje jelenlétében. Ez történjen meg még miel�tt felmondanák a szerz�dést 
vagy bírósághoz fordulnának. 
 
Bálint Zsolt: Ezzel egyetért, adjanak egy id�pontot 1 héten belülre, viszont a döntést most 
hozza meg a testület és akkor lépjen hatályba, ha nem adnak id�pontot. 
 
Félegyházi András: Tudja támogatni ezt a javaslatot, határid�vel megszabva, ha sikerül egy 
id�pontot egyeztetni, akkor meg tudja hozni a döntését a testület. Most viszont ügyrendi 
javaslatként javasolta, hogy a háziorvosi tevékenységr�l szóló beszámoló részleteinek 
megtárgyalását vegye le a testület napirendr�l, mivel a doktorn� nem jelent meg a testületi 
ülésen. Kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta Félegyházi András polgármester ügyrendi 
javaslatát és a háziorvosi tevékenységr�l szóló beszámoló részleteinek megtárgyalását levette 
napirendjér�l. 
 
Félegyházi András: A testület egyhangú véleménye alapján javasolta, hogy az önkormányzat 
kérje fel Dr. Balázs Máriát, illetve ügyvédjét, Dr. Balogh Gábort, hogy május 29-ig jelöljön 
meg egy id�pontot, melyen meg tud jelenni a hivatalban a szerz�dés és a kialakult helyzet 
rendezésének megbeszélésére. Mivel a testület tagjainak módosító indítványa nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

125/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felhívja Dr. Balázs Mária háziorvosn�t és 
jogi képvisel�jét Dr. Balogh B. Gábort, hogy 2013.május 29-ig jelöljön meg egy id�pontot, 
amikor meg tud jelenni a Polgármesteri Hivatalba a kialakult helyzet és a feladat-ellátási 
szerz�dés részleteinek megbeszélése végett. 
 

Határid�: 2013. május 29. 
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Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint nem kellene ennek tükrében most bele hajtania magát a 
testületnek mindenképpen egy döntésbe, ha már meghatározták ezt a határid�t, akkor � 
személy szerint is kihasználná ezt a négy napot arra, hogy megalapozott döntést tudjon hozni. 
Tehát ügyrendi javaslatként javasolja, hogy ma ne hozzon döntést e kérdésben a testület. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki egyetért Mikesy Tamás ügyrendi 
javaslatával, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta Mikesy Tamás képvisel�  ügyrendi javaslatát. 
 
11. npr: A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek 
rendjér�l szóló rendelet újraalkotása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A korábbi rendelet újraszabályozására tesz javasolt, mert a jelenlegi nem 
eléggé tagolt, nem széleskör� és nem szabályoz a mostani gyakorlatban egyre inkább felmerül� 
élethelyzeteket, mint például a részletfizetés lehet�séget. Nehezen értelmezhet� is a rendelet, 
mivel nem tartalmaz értelmez� rendelkezést sem. Igényként merült fel a díjak módosítása, 
illet�leg a kedvezmények meghatározása is. Ezek olyan mérték� módosítást jelentenek, hogy a 
rendelet újraalkotása szükséges. A rendelet társadalmi részvételre bocsátásra került a 
közmeghallgatás után és ezt követ�en került kiküldésre a testületnek.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, az ellen volt kifogása, ha valaki 
bérel alapterületet egy napra, akkor 100%-ot fizet, viszont ha nagyobb területet bérel egy 
napra, akkor viszont 70%-ot kell fizetnie. A bizottságnak az volt a javaslata, hogy mindenki 
egyenl�en fizessen, ne az legyen, hogy aki nagyobbat bérel, az kevesebbet fizet, mert ezzel 
kisebb területet bérl�ket büntetik. 
 
Félegyházi András: Ezt annak az elvnek a mentén határozták meg, hogy ha valaki nagyobb 
tételt vásárol, akkor kedvez�bb árat kap. El tudja fogadni a javaslatot, ezért ezt a fajta 
kedvezményrendszert vegyék ki a lehet�ségek közül. 
 
Bálint Zsolt: Ha valaki teherautóval rendszeresen áll közterületen, azért kell fizetni? 
 
Dr. Szabó Attila: Ezt nem ebbe, hanem a parkolási rendeletben kell szabályozni. 
 
Schüszterl Károly: Az ellen�rzés hogyan lesz megoldva? 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy a rendelet tartalmazza azt, hogy a hivatal erre 
felhatalmazott ügyintéz�je látja el az ellen�rzést. 
 
Félegyházi András: Ez jegyz� úr hatásköre, hogy kijelölje azt az ügyintéz�t, akinek a 
munkaköri leírásában ez benne lesz.  
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Bártfai István: Az üzemképtelen teherautó tárolására nem adna lehet�séget, ha valakinek 
ilyen van, az tárolja az udvarán, vagy többet fizessen érte 220 Ft/m²/hó-nál. 
 
Félegyházi András: Ez naponta lenne annyi, itt elírás történt.  
 
Bártfai István: A tüzel� közterületen tárolása esetében a 7 napos határid�t 10 napra 
módosítaná, mert jó lenne, ha abba két hétvége beleesne. A konténer tárolásnál pedig 72-re 
változtatná a 48 órát.  
 
Félegyházi András: tehát akkor volt egy módosító javaslat a 21. ponthoz, mely szerint 220 
Ft/m²/nap lesz az üzemképtelen járm�vel tárolására vonatkozó tarifa, a tüzel� elhelyezéséra 10 
napos a határid�, a konténer esetében pedig 72 óra. Kérdezte a képvisel�ket, aki ezen 
módosításokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
126/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy egyetért Bártfai István 
képvisel� közterület használati rendelet 2. mellékletének alábbi módosításaival: 
21. pont 
üzemképtelen vagy érvénytelen hatósági 
jelzéssel rendelkez� járm�vek tárolása 

220 Ft/m2/nap 

 
22. pont 
tüzel� tíz napot meghaladó ideig közterületen 
történ� tárolása 

550 Ft/m2/hó 

 
- az építési anyag tároló konténer 72 órát meg nem haladó lakossági használat esetén 

ingyenes 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
�
Félegyházi András: A Pénzügyi Bizottságnak volt még az a javaslata, hogy a terület 
méretével kapcsolatosan ne legyen kedvezményre lehet�ség. Kérdezte a képvisel�ket, aki ezt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
127/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem fogadta el a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság azon javaslatát, mely szerint a közterület foglalás esetén a bérelend� terület 
nagyságának méretével kapcsolatosan ne legyen kedvezményre lehet�ség. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Mivel több módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki 
elfogadja a módosításokkal együtt a rendeletet, ezt kézfelemeléssel jelezze! Felhívta a 
figyelmet, hogy rendeletr�l lévén szó, annak elfogadásához min�sített többség, azaz 4 igen 
szavazat szükséges. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a 
közterületek rendjér�l szóló rendelet elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
12/2013 (V.24.) rendelete  

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 
 és a közterületek rendjér�l 

(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi!) 
 

12. npr: Települési értéktár létrehozásáról szóló döntés meghozatala 
El�terjeszt�: Hintenberger András képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Hintenberger Andrást a Népjóléti Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse az el�terjesztést. 
 
Hintenberger András: Megítélése szerint ennek az értelme az volna, hogy egy helyre gy�lne 
össze minden nagyjából egységes elvek szerint és ebbe minden beleférne, amit a települések 
úgy gondolnak. Létrejönne egy bizottság, melyben a különböz� civil szervezetek képvisel�i, 
egyházak és egyéb szervezetek vennének részt és �k döntenének abban, hogy mely értékeket 
vesznek fel a települési listára. A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Jó lenne, hogy 
aki tud és akar vegyen részt ebben a munkában és els�sorban a településnek gy�jtsék össze és 
vegyék számba azt, hogy milyen értékei vannak. 
 
Félegyházi András: Egyetért a kezdeményezéssel annál is inkább, mert elképzelhet�, hogy ez 
a kés�bbiekben hasznos lehet pályázatok benyújtásánál is. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
128/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 
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1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a magyar nemzeti 
értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § -ban 
kapott felhatalmazás alapján települési értéktárat hoz létre. 
2.) A Képvisel�-testület szakmai alapon összeálló, legalább 3 tagú bizottságot hoz létre, 
melynek feladata a településen feltárt értékek értéktárba való bekerülésér�l szóló döntés 
meghozatala. A bizottság tagjait az alábbi szervezetek által delegált személyek alkotják: 
Visegrád Város Önkormányzata  
A Mátyás Király Múzeum  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat  
A Pilisi Parkerd� Zrt által  
A Visegrádon m�köd� civil szervezetek  
Visegrádi turisztikai vállalkozások  
Egyházközösségek  
3.) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a testület döntésér�l a 
Pest Megyei Közgy�lés Elnökét 30 napon belül értesítse. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: 2013. június 23. 

 
13. npr: Biomassza üzem� kazánok üzemeltetéséhez szükséges f�t�anyag beszerzésére 
érkezett ajánlatok elbírálása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az egészségházba és a moziba beszerelt kazánokhoz f�t�anyag beszerzése 
szükséges, ezért a környékben tevékenyked�, illet�leg helyi vállalkozásoktól ajánlatot kért be 
t�zifára, illetve faaprítékra. A benyújtási határid�re két pályázó nyújtott be ajánlatot, a Pilisi 
Parkerd� Zrt. és az E�ry és Társa Kft. A VKG csoport vezet�je Schüszterl Károly azt javasolja, 
hogy csak és kizárólag t�zifát vásároljon az önkormányzat, mert a kazán próbaf�tése kapcsán 
ez jobban bevált. Erre vonatkozóan az E�ry és Társa Kft. nyújtott be kedvez�bb ajánlatot. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi bizottság javasolja a megrendelést, de keresni kell olyan helyet, ahol 
tárolni lehetne. Az erre az évre el�irányzott gáz f�tési számla terhére vásároljanak fát.  
 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
129/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a szabályosan, a 
helyi vagyonrendelet keretei között lebonyolított pályázati eljárás alapján az egészségház és a 
mozi épületébe újonnan beszerelt biomassza üzem� kazánok üzemeltetéséhez 2013/2014-es 
téli szezonban el�reláthatóan szükséges 120 erdei m3 t�zifát 15.500 Ft/m3+áfa áron 
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összesen:1.860.000 Ft+áfa ellenében E�ry és társa Kft.-t�l (2025 Visegrád, Lepence völgy 
28.) vásárolja meg. 
2) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében az E�ry és társa Kft-t�l az egészségház és a mozi épületébe újonnan 
beszerelt biomassza üzem� kazánok üzemeltetéséhez szükséges fa tüzel�anyagot rendelje meg. 
 

Határid�: 2013. június 30. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Schneider Ferenc és Rózsavölgyi Ágnes ajánlatának megvitatása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Schneider Ferenc és Rózsavölgyi Ágnes eladásra kínálta fel a Rákóczi utca 
1. szám alatti ingatlanát. Mindenki el�tt ismert az önkormányzat és közöttük jogvita van 
folyamatban, jelen pillanatban a testület érdemi döntést még nem tud hozni, mert sok a nyitott 
kérdés, továbbá értékbecslést kellene készíttetni, valamint az is kérdés, hogy csereingatlan 
illetve a részletfizetés szóba jöhet-e? Véleménye szerint egy elvi jelleg� döntést lehetne illetve 
kellene hozni, hogy ezen tisztázott kérdések mentén, tárgyalásokat követ�en lehet konkrét és 
végleges döntést hozni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
130/2013. (05. 23.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Schneider 
Ferenc és Rózsavölgyi Ágnes és a Visegrád Város Önkormányzat között húzódó több éves 
jogvita lezárásának egyik opcionális lehet�sége a Visegrád Rákóczi u. 1. szám alatti (256 
hrsz) ingatlan önkormányzat által történ� megvásárlása. 
2) A képvisel�-testület a Schneider Ferenc és Rózsavölgyi Ágnes Visegrád Rákóczi u. 1. 
szám alatti (256 hrsz) ingatlan eladására tett ajánlatuk érdemi döntéséhez nincsen minden 
információ birtokában, többek között szükséges az ingatlan forgalmi értékének megállapítása 
értékbecsl� segítségével, az ingatlanért cserébe másik ingatlan(oka)t elfogadnak-e vagy a 
kialkudott vételár részletekben megfizethet�-e.     
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy tárgyalásokat 
folytasson Schneider Ferenccel és Rózsavölgyi Ágnessel a 2. pontban szerepl� kérdések 
megvitatása érdekében.    
4) A képvisel�-testület egyúttal felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Schneider 
Ferenccel és Rózsavölgyi Ágnessel lefolytatott tárgyalásokat követ�en készítsen egy 
el�terjesztést, mely alapján a képvisel�-testület a kérelmez�k Visegrád Rákóczi u. 1. szám 
alatti (256 hrsz) ingatlan eladására tett ajánlatukról érdemi döntést tudjon hozni.  
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Felel�s: Félegyházi András polgármester 

Határid�: 2013. június 15. 
 
15. npr: Egyebek 
 
Bártfai István: Az árvízvédelmi pályázat kapcsán dönteni kellene, hogy hogyan folytatódjon a 
kiírás. 
 
Félegyházi András: A 10 napos jogorvoslat 27-én, hétf�n fog letelni, el�zetes vitarendezésre 
3 napon belül lett volna lehet�ség, erre indítvány nem érkezett. Így nem valószín�, hogy lesz 
jogorvoslat. Az újbóli meghirdetés el�készítése megindult, a módosítások is körvonalazódtak 
már, jöv� héten kedden lesz anyag, ami kiküldhet�. A referenciák tekintetében lesz érdemes 
csökkenteni, hogy az ne okozzon érvénytelenséget. Úgy gondolja, hogy érdemes lesz nyílt 
eljárást kiírni ismét, mert a tárgyalásostól nincs id�ben érdemi eltérés.  
 
Bálint Zsolt: A kerékpárút vége gumikkal le lett zárva a gokart pálya miatt, kéri a jegyz� urat, 
hogy szólítsa fel az üzemeltet�t, hogy hagyjon annyi helyet, hogy a biciklisek el tudjanak ott 
menni.  
 
Bártfai István: Schulek utcával kapcsolatban várható, hogy megérkeznek az engedélyek? 
 
Dr. Szabó Attila: Azt az információt kapta, hogy a szakhatósági engedélyek megérkeztek, 
tehát körülbelül két héten belül várható az engedély. A járdára még egy szakhatósági engedély 
hiányzik.  
 
Bártfai István: A Schulek utcára kivitelez�t kellene keresni, ezt célszer� is lenne elkezdeni. 
 
Dr. Szabó Attila: Már érkeztek be ajánlatok, még nincsenek felbontva, amíg nincsenek 
felbontva még másokat is meg lehet hívni illetve lehet kérni árajánlatot. 
 
Félegyházi András: Több hozzászólás és több napirend nem lévén, a munkát megköszönte és 
az ülést bezárta. 
 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
  polgármester                 aljegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
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1. A Fellegvár Óvoda óvodavezet�i állására kiírt pályázat eredménytelenné 
nyilvánítása és az óvodavezet�i állás helyettesítéssel történ� ellátásáról szóló 
döntés megvitatása 

 
2. Zenés Nyári Esték programsorozat el�finanszírozása érdekében 

költségátcsoportosítás 
 

3. A háziorvosi feladatellátásra vonatkozó szerz�dés, valamint a 2012. évi házi- és 
üzemorvosi tevékenységr�l szóló beszámoló részleteinek megtárgyalása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. június 6-án 19:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
 

    Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
Meghívottak: 
 
    Dr. Kiss György jogi képvisel� 
 
 
Távol maradt meghívottak: 
 
    Dr. Balázs Mária háziorvos 
    Dr. Balogh B. Gábor ügyvéd 
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Dr Kucsera Tamás Gergely: Félegyházi András polgármester átmenti távollétében 
köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 f�vel (7 f�b�l) jelen 
van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Az el�re kiküldött napirendhez képest két új  
napirend felvételét javasolta, els�ként a Fellegvár Óvoda óvodavezet�i pályázatának lezárását, 
másodikként a Zenés Nyári Esték el�finanszírozásáról szóló döntés meghozatalát javasolta. 
Mivel a napirendhez további módosító javaslat nem hangzott el, kérdezte a képvisel�ket, aki a 
kiegészítésekkel együtt a napirendet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István  
képvisel� nem volt jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. A Fellegvár Óvoda óvodavezet�i állására kiírt pályázat eredménytelenné 
nyilvánítása és az óvodavezet�i állás helyettesítéssel történ� ellátásáról szóló 
döntés megvitatása 
El�terjeszt�: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az óvodavezet� pályázatot a jogszabályoknak megfelel�en 
kiírta az önkormányzat. A határid�re pályázat nem érkezett, ennek következtében javasolja a 
pályázat eredménytelenné nyilvánítását. Továbbá javasolja - a jogszabályoknak megfelel�en -
a vezet�i álláshely helyettesítéssel történ� betöltését, Dobó Istvánné jelenleg is megbízott 
óvodavezet� megbízásával, 2013. augusztus 1-t�l további egy évre. Hozzátette, hogy mivel 
láthatóan nincs jelentkez� a vezet� állásra, ezért a jöv�ben el kell gondolkodni azon, hogy 
hogyan oldható meg hosszú távon ennek a helyzetnek a megoldása. 
 

- Félegyházi András polgármester megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 
6 f�vel (7 f�b�l) van jelen, határozatképes. –  
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a pályázat eredménytelenné nyilvánításával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
131/2013. (06.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a fenntartásában m�köd� Fellegvár Óvoda 
óvodavezet�i álláshely betöltésére kiírt pályázatot beérkezett pályázat hiányában 
eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Határid�: --- 
Felel�s: --- 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Kérdezte a képvisel�ket, aki a helyettesítésre vonatkozó 
határozati javaslattal egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
132/2013. (06.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a visegrádi Fellegvár Óvoda óvodavezet�i 
beosztás helyettesítéssel történ� ellátásával, átmenetileg – a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 
5. §. (16) bekezdése illetve az óvoda Szervezeti és M�ködési Szabályzatának óvodavezet� 
helyettesítésre vonatkozó rendelkezése alapján – 2013. augusztus 1-t�l 2014. július 31-ig, 
változatlan illetmény mellett Dobó Istvánné leköszön� vezet�t bízza meg. 
A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert a szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételére.�
�

Határid�: 2013. július 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Zenés Nyári Esték programsorozat el�finanszírozása érdekében 

költségátcsoportosítás  
El�terjeszt�: Mikesy Tamás képvisel� 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Mikesy Tamás: A M�vel�dési Ház és az Ars Danubia Alapítvány egy régi megállapodás 
értelmében közösen szervezi a nyári zenei programokat. A pozsonyi Visegrád Alap pályázaton 
11.300 eurot nyertek, mely pályázat utó, illetve részfinanszírozású. Ez azt jelenti, hogy több, 
és jobb színvonalú programot tudnak megvalósítani, mint, amit terveztek. Az els� program 
július közepén már kezd�dik el� kellene finanszírozni, ezért azt indítványozza, hogy az Ars 
Danubia számlájára utalja át, július elején az önkormányzat azt a keretet, amit a M�vel�dési 
Ház zenés nyári esték sora tartalmaz, ez 800.000,- Ft-ot takar. 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy mivel a költségvetésbe betervezésre került, ezért ennek 
jogi akadálya nincs. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte, aki a határozati javaslattal egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
133/2013. (06.06.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Zenés Nyári Esték 

programsorozat megvalósításával kapcsolatos Visegrádi Alapból elnyert pályázat 
önrészéhez az Önkormányzat 800.000,- Ft önrészt biztosít, el�finanszírozásként.  
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2.) A Képvisel�-testület az el�finanszírozás összegét a 2013 költségvetésér�l szóló 
2/2013.(II.16.) önkormányzati rendelet Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi 
Könyvtár költségvetésében e célra biztosított keretösszegb�l biztosítja. 

3.) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az el�finanszírozás 
összegének kifizetésér�l 2013. június hónapban intézkedjen. 

 
Határid�: 2013. június 30. 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 

3. A háziorvosi feladatellátásra vonatkozó szerz�dés, valamint a 2012. évi házi- 
és üzemorvosi tevékenységr�l szóló beszámoló részleteinek megtárgyalása 

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott:  Dr. Balázs Mária háziorvos 

                    Dr. Balogh B. Gábor ügyvéd, jogi képvisel� 
   Dr. Kiss György jogi képvisel� 
 
Félegyházi András: A testület tagjai számára ismert az ügy. Az elmúlt ülésen a beszámoló 
lekerült napirendr�l, tekintettel arra, hogy sem a doktorn�, sem a jogi képvisel�je nem jelent 
meg és mivel ezt most sem tette meg, sem �, sem a jogi képvisel�je, ezért a beszámolót ismét 
levenni javasolja a napirendr�l.  
 
Dr. Kiss György: Javasolta, hogy ne vegye le napirendr�l a testület a beszámolót, hanem 
hozzon egy olyan tartalmú határozatot, hogy mivel a háziorvos a testületi ülésen meghívás 
ellenére sem jelent meg, ezért a beszámolóját érdemben tárgyalni nem tudta a testület, ezért a 
beszámolót nem fogadja el, mert a beszámolási kötelezettségét ezzel nem teljesíti.  
 
Félegyházi András: Ennek tükrében kérdezi a képvisel�kt�l, aki a beszámoló napirendr�l 
való levételével egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 nem szavazattal, 1 tartózkodással és igen 
szavazat nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a házi-és üzemorvosi tevékenységr�l 
szóló beszámoló részleteinek megtárgyalását nem vette le napirendjér�l 
 
Félegyházi András: A korábbiakban már tárgyalta a testület a beszámolót, de döntést nem 
hozott, ezután újra testület elé került a téma, a doktorn� ekkor sem jelent meg, ekkor levették 
napirendr�l a témát most pedig szintén nem jelent meg a doktorn�, távolmaradását nem 
jelezte sem írásban, sem szóban. Jogi képvisel�je is azt jelezte a délután folyamán, hogy a 
testületi ülésen nem kíván itt maradni.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Javaslatot tett a határozati javaslatra, az alábbiak szerint: 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a korábban többször tárgyalt háziorvosi 
beszámolót ismételten napirendre t�zte, de tekintettel arra, hogy a korábban felmerült 
kérdésekre választ nem kapott, ezért Dr. Balázs Mária háziorvos távollétében a beszámolót 
elfogadni nem tudja. A Képvisel�-testület megállapítja, hogy az alapszerz�dés 4. pontjában 
foglalt beszámolási kötelezettségének – a képvisel�-testület többszöri kérésének ellenére - 
sem tett eleget.  
 
Félegyházi András: Mivel az ismertetett határozati javaslathoz módosító javaslat nem 
érkezett, kérdezte a képvisel�ket, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
134/2013. (06.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a korábban többször tárgyalt háziorvosi 
beszámolót ismételten napirendre t�zte, de tekintettel arra, hogy a korábban felmerült 
kérdésekre választ nem kapott, ezért Dr. Balázs Mária háziorvos távollétében a beszámolót 
elfogadni nem tudja.  
A Képvisel�-testület megállapítja, hogy az alapszerz�dés 4. pontjában foglalt beszámolási 
kötelezettségének – a képvisel�-testület többszöri kérésének ellenére - sem tett eleget. �
�

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal�

�
Félegyházi András: A napirend következ� része a feladat-ellátási szerz�dés kérdése. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a mai napon megbeszélést folytatott, jegyz� úr, Dr. Kiss 
György ügyvéd úr és néhány képvisel� jelenlétében Dr. Balogh B. Gáborral, Dr. Balázs Mária 
jogi képvisel�jével, ami, mint az kiderült kizárólag a szerz�dés vonatkozásában bír 
felhatalmazással. Felkérte Dr. Kiss György ügyvéd urat, hogy röviden ismertesse a 
megbeszélésen elhangzottakat. 
 
Dr. Kiss György: A testület korábbi döntésének megfelel�en tettek egy szerz�dés 
módosításra javaslatot a doktorn�nek. Az ügyvédje el�ször visszaírt, hogy nem fogadják el, 
mert jogszabálysért� intézkedések vannak benne, ezután a doktorn� el�terjesztett egy 
javaslatot, amelyben az önkormányzat által javasolt szerz�dést próbálta egy kicsit átírni. 
Összehasonlítva a két javaslatot, megállapítható, hogy három kérdésben van a felek között 
vita. Az egyik kérdés az, hogy új szerz�désr�l van-e szó, vagy a régi átírása a módosított 
törvényi kötelezettségeknek megfelel�en, a másik, hogy a szerz�dés határozott vagy 
határozatlan id�re szóljon, a harmadik pedig ez a beszámolási kötelezettség, amire � azt 
mondja, hogy vagy szóban, vagy írásban hajlandó eleget tenni. Az önkormányzatnak az az 
álláspontja, hogy új szerz�dést kell kötni, mert továbbra is kitart amellett, hogy a legutóbbi 
szerz�désmódosítással valami nincs rendben, de mondhatni azt is, hogy tulajdonképpen nincs 
szerz�dés, a már korábban számtalanszor ismertetett indokok miatt. Ezeket ismertették a 
doktorn� jogi képvisel�jével, aki közölte, hogy neki megbízása csak a szerz�dés jogi 
áttekintésére van és meglep�dve hallotta, hogy a háziorvossal az önkormányzatnak milyen 
problémái vannak. Végül azt mondta, hogy 15 napon belül vissza fog jelezni írásban, hogy mi 
az álláspontja, de az az általános vélemény alakult ki, hogy megint csak id�húzás és elodázza 
a megoldást, így a mai testületi ülésen célszer� volna a testületnek állást foglalni ebben a 
kérdésben. Úgy gondolja, hogy itt már nincs értelme semmilyen visszajelzésre várni, hanem a 
testületnek egy olyan határozati javaslatot kellene hozni, ami megfelel a korábban általa 
javasolt szerz�dés tervezetnek. Ez azzal kezd�dnek, hogy az 1997-ben létrehozott 
alapszerz�dést�l követ�en a mai napig a testület tudomásul veszi, hogy a háziorvosi teend�ket 
a praxisjoggal rendelkez� Dr Balázs Mária látta el. Ezzel szemben továbbra is fenntartja azt 
az álláspontját, hogy a szerz�dés módosítások közül - felsorolva azokat tételesen - a 
megfelelnek annak a követelménynek, hogy az új szerz�d� fél jogutódlással megszerezte a 
jogot a tevékenység folytatására, de ezzel szemben a 2010. februári módosítás nem felel meg 
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a valóságnak, hiszen a szerz�désben megnevezett megbízott személye új és ez ellenkezik 
azzal a követelménnyel, hogy a megbízásban megkapott jog nem ruházható másra át. Ezt 
követ�en arról kellene döntenie a testületnek, hogy felhatalmazza a tisztségvisel�ket arra, 
hogy a jogi lehet�ségeknek megfelel�en készítsék el� egy olyan polgári peres eljárásnak a 
megindítását, ami alapján a szerz�déssel kapcsolatos problémák tisztázódnak. Javasolja, hogy 
a per ne arra irányuljon, hogy megállapítsák, hogy a szerz�dés érvénytelen-e, hanem hogy a 
bíróság kötelezze a gazdasági társaságot, hogy fizesse meg az önkormányzatnak a 
rezsikövetelést, másrészt pedig jogalap nélküli gazdagodás címén attól az id�szaktól kezdve, 
amióta kérdéses lett az ingyenesség – az önkormányzat rendeletében megállapított – 
használati díjat. Tehát egy bírósági eljárásban tisztázódhat az, hogy kinek van igaza vagy 
hogy kinek milyen mértékben van igaza és eljutnak odáig, hogy ezt a szerz�déses 
jogviszonnyal kapcsolatos vitát le lehet zárni. 
 

- Félegyházi András polgármester védelmi bizottság elnökeként egyéb teend�i miatt 
távozott az ülésteremb�l, így a Képvisel�-testület 5 f�vel van jelen (7 f�b�l) 
határozatképes. Az ülést távollétében Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
vezeti. 

 
Mikesy Tamás: Tehát akkor most a mai napon olyan döntést kellene hozni, hogy a 
szerz�désr�l nem tárgyalnak tovább, hanem polgári peres eljárásban próbálják a 
kintlév�ségeket behajtani. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Ez már annak a következménye lenne, amit az ügyvéd úr 
elmondott. A lényeg az, hogy az ügyvéd úr által javasolt olyan helyzetbe kerüljön az 
önkormányzat, amikor a bírói döntés hiteles módon tartalmazza a vitatott kérdést, tehát jelen 
esetben az érvényességet és legyen a bírói döntésnek egy olyan része is, ami megállapításokat 
is tesz, hogy ebben az esetben hogyan kell eljárni. Tehát a három határozati javaslatból 
ügyvéd úr javaslat az A) alternatívára vonatkozik, aminek lényege az, hogy mivel  a Valumed 
Kft-vel 2010. február 10-én kötött feladat ellátási szerz�dés módosítása vitatható, ezért a 
szerz�dés érvényességének/érvénytelenségének megállapítására alkalmas pert kezdeményez. 
Az gyakorlatilag okafogyott, hogy közösen keressék meg a bíróságot, ennél fogva a határozati 
javaslatban erre vonatkozó részeket törölni javasolja.  
 
Bálint Zsolt: Ett�l függetlenül az új szerz�dést meg kell, hogy kösse vele az önkormányzat? 
 

- Félegyházi András polgármester visszatért az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 6 
f�vel van jelen (7 f�b�l) határozatképes. – 

 
Dr. Kiss György: Nem, nem köt vele semmit az önkormányzat. 
 
Félegyházi András: Amíg ez a per tart, addig az önkormányzat tudomásul veszi, hogy � 
ellátja a feladatot, ha nem látja el, akkor helyettesítést kér az önkormányzat. 
 
Dr. Kiss György: Javasolta a második pontba még azt belefoglalni, hogy a Képvisel�-testület 
megállapítja, hogy a 2000. évi II. törvényben megfogalmazott kötelezettségének azért nem 
tett eleget, mert a háziorvosi feladatokkal megbízott gazdasági társaság lehetetlenné tette a 
törvényi el�írásoknak a megtartását.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Egyetértett a jogi javaslattal, melyet belefoglalt a határozati 
javaslatba. 
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Félegyházi András: Mivel további módosító javaslat nem hangzott el, kérdezte a 
képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
135/2013. (06.06.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, mivel a Dr. Balázs Mária 
háziorvos által képviselt Valumed Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 2010. február 1-én kötött 
feladat ellátási szerz�désmódosítás érvényessége vitatható, ezért kezdeményezi a szerz�dés 
érvényességének vagy érvénytelenségének megállapítására alkalmas per megindítását. 
Döntését a képvisel�-testület azzal indokolja, hogy a 2010. február 1-én Visegrád Város 
Önkormányzat és a Sanatio Pro Vita Kft között kötött feladat ellátási szerz�désmódosításban 
szerepl� Sanatio Pro Vita Kft és a Valumed Egészségügyi Szolgáltató Kft között semmilyen 
kapcsolat sincs, nem történt jogutódlás, nem névváltozás, mint ahogy a szerz�désben szerepel, 
hanem a Valumed Kft más adószámmal, más cégnyilvántartási számmal létrejött új kft., tehát 
a Felek között vagy érvénytelen a szerz�déses jogviszony vagy létre sem jött. A Képvisel�-
testület döntését továbbá azzal is  indokolja, hogy az önálló orvosi tevékenységr�l szóló 2000. 
évi II. tv. 3. §. (8) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tudott és nem tud a jelenben 
sem eleget tenni, mivel a Valumed Egészségügyi Szolgáltató Kft. a jogszabályváltozás okán 
szükséges szerz�dés megújítással kapcsolatos eljárásban nem vett részt, azt bizonyíthatóan 
ellehetetlenítette. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád 
Város Önkormányzat nevében - a Kft. rezsitartozására és az orvosi rendel� használati díjának 
megfizetésére szóló felhívás kézbesítését és a fizetési határid� elteltének eredményére is 
tekintettel - az 1. pontban szerepl� pert a bíróságnál indítsa el. 
 

Határid�: 2013. június 30. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András         Dr. Szabó Attila 
   polgármester                 aljegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    21/2013. 
Határozatok száma: 136-141/2013. (06.18.) 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

2013. június 18-án megtartott nyílt ülésér�l  
 
 
 

1. Javaslat a város épített és természeti értékeinek megtartását szolgáló 
önkormányzati rendeletek megalkotására 

2. Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a sportpályán létesítend� padok kihelyezésére 
3. Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. 

(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása 
4. Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása 
5. Áprily-völgy utcában bekövetkezett partfalomlás miatt vis maior pályázat 

benyújtása 
6. Önkormányzat intézményei munkavállalóinak 2011. évben ki nem fizetett béren 

kívüli juttatásainak (cafetéria) kifizetése 
7. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2013 (II.16.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
8. Visegrád F� u. – Rév u.-ig terjed�en kisfeszültség� hálózat kábelesítése, 9533/20 

OTR állomás bontás, 0,4 kV-os kisfeszültség� hálózat kábelesítés és közvilágítási 
hálózat kábelesítés tárgyát érint�en tulajdonosi nyilatkozat és közútkezel�i 
hozzájárulás kérés megvitatása 

9. 53/2013. (02.21.) ökt határozat módosítása (Visegrád 64/14 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlant érint� közvilágítási földkábel csere kapcsán tulajdonosi 
nyilatkozat és közútkezel�i hozzájárulás kérése 

10. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. június 18-án 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
 

    Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
 
Meghívott:    Rüll Tamás városi f�építész 
    Láng Anikó pénzügyi csoportvezet� 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester úr el�re jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni. Ismertette a napirendi 
pontokat. 
 
Bártfai István: Egy napirendi pontot kért felvételre, az a sportpályán kihelyezend� 2 db 
kispad kapcsán tulajdonosi hozzájárulás megadása. 
 
Félegyházi András: Egyetértett a módosítással, ezért javasolta, hogy ezt második napirendi 
pontként vegyék fel a napirendre. Kérdezte a képvisel�ket, aki a napirendet ezzel a 
módosítással elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen az ülésen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 
Félegyházi András: Köszönetét fejezte ki az elmúlt héten levonuló eddig még soha nem 
tapasztalt mérték� árhullám védekezési munkálataiban – bármilyen formában – 
résztvev�knek, melynek következtében sikerült megvédeni a települést a komolyabb károktól. 
 

1. npr: Javaslat a város épített és természeti értékeinek megtartását szolgáló 
önkormányzati rendeletek megalkotása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az Országgy�lés az elmúlt id�szakban számos, az építésügyet érint� 
törvényt fogadott el, amely alapvet�en megváltoztatta az építésügyre vonatkozó szabályokat. 
Mint ismeretes Visegrádon az I. fokú építéshatóság megsz�nt, Szentendre Város Jegyz�je 
intézi a város építéshatósági ügyeit. Ezen kívül számos Kormány rendelet született, amely 
lehet�séget teremt a helyi önkormányzatok képvisel�-testületei számára, hogy a 
településképet befolyásoló építkezésekre különböz� szabályokat állapítson meg, alapvet�en 
olyan dolgokra is, amelyek nem építési engedélykötelesek. Ez az egységes településkép 
kialakításához nyújt segítséget. E körben három rendelet elfogadására tett el�terjesztést, 
melyeket a városi f�építésszel közösen dolgoztak ki. A társadalmi véleményezésre 
kibocsátásra kerültek, a képvisel�k is tettek módosító javaslatokat, melyek beépítésre 
kerültek, a tegnapi nap folyamán a végleges szöveggel kerültek kiküldésre a rendeletek. 
 
Félegyházi András: Összességében elmondható minden település esetén, hogy az építési 
szabályozások kicsit lazábbak lettek, így ezek a rendeletek valóban lehet�séget adhatnak egy 
településnek, hogy véleményezzék a terveket. 
 
Mikesy Tamás: Szentendrén az ügyintéz�k tájékoztatni fogják az építtet�ket arról, hogy a 
terveknek a helyi rendelettel is összhangban kell lennie? 
 
Dr. Szabó Attila: Alapvet�en az építtet�k itt szoktak érdekl�dni az eljárás megindítása el�tt, 
de az elfogadott rendeletekb�l egy példányt Szentendre Város jegyz�je is fog kapni. 
 



4 
 

Rüll Tamás: Elmondta, hogy az építési engedélyek kiadásához minden esetben szakhatósági 
hozzájárulást kell, hogy kérjenek Visegrádtól, tehát az eljárásnak része az, hogy a terveket 
megküldik Visegrádnak. 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy a Visegrádi Hírekben meg fog jelentetni egy tájékoztató 
jelleg� anyagot a településképi rendeletekkel kapcsolatosan, ahonnan a polgárok 
megismerhetik az eljárás rendjét, illet�leg, hogy hol tájékozódjanak, ha építkezni szeretnének. 
 
Hintenberger András: A helyi építési szabályzatot kell majd módosítani ennek kapcsán? 
 
Dr. Szabó Attila: Ezen rendeletek kapcsán nem, hanem törvényi változások miatt, majd igen. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
a vitát lezárta. Felhívta a figyelmet, hogy a rendeletek elfogadásához min�sített többségre, 
vagyis 4 igen szavazatra van szükség. Kérdezte a képvisel�ket, aki a településképi 
véleményezési eljárásról szóló rendeletet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletet elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
13/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete 

a településképi véleményezési eljárásról 
(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi!) 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a településképi bejelentési eljárásról szóló 
rendeletet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletet elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
14/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete 

a településképi bejelentési eljárásról 
(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi!) 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a helyi településrendezési el�írások 
tartalmáról szóló el�zetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció 
szabályairól szóló rendeletet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a helyi településrendezési el�írások tartalmáról szóló el�zetes tájékoztatás és a  
tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló rendeletet elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
15/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete 

a helyi településrendezési el�írások tartalmáról szóló el�zetes tájékoztatás 
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és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól 
(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi!) 

 
2. npr: Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a sportpályán létesítend� padok 

kihelyezésére 
El�terjeszt�: Bártfai István képvisel� 

 
Félegyházi András: Az ismertetett tervek alapján 2 db kispad kerülne kihelyezésre a 
sportpálya területére, melyhez a testületnek tulajdonosi hozzájárulást szükséges adnia, 
amennyiben ezzel egyetért. A kivitelezést az egyesület végezteti, az elnyert pályázati pénzb�l. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ismertette a határozati javaslatot, 
kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
136/2013. (06.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, tulajdonosi hozzájárulást ad a Visegrádi 
Sportegyesület számára a visegrádi sportpálya területén tervezett 2 db, egyenként 6 méter 
szerkezeti hosszúságú kispad építéséhez, melyet a sportpálya üzemeltet�jével egyeztetett és a 
mellékletben részletezett módon kíván megvalósítani. 
 
Felel�s: --- 
Határid�: 2013. július 4.  
 

3. npr: Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. 
(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Ntv.) 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításai módosították az önkormányzatok 
tulajdonát érint�en a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó vagyoni elemek Ntv. 
5.§ (5)-(7) bekezdésekben történt szabályozását, és a törvény erejénél fogva korlátozottan 
forgalomképes vagyon elidegenítésének, megterhelésének szabályait. Tehát ezeket a 
rendelkezéseket nem lehet hatályban tartani, ezért módosítani szükséges a rendeletet. Tehát a 
rendelet módosítására törvényi megfelel�sség miatt kerül sor. 
 
Félegyházi András: A rendelettel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felhívta 
a figyelmet, hogy a rendelet elfogadásához min�sített többség, azaz 4 igen szavazat 
szükséges. Kérdezte a képvisel�ket, aki a vagyonrendelet módosítását elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
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jelen) az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
16/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi!) 
 

4. npr: Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 
elfogadása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy még a márciusi testületi ülésen jelezte, hogy törvényi 
kötelezettség a nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében, hogy az önkormányzat közép-és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervvel rendelkezzen. Az erre vonatkozó szakmai anyagot 
összeállította, mely a testület tagjainak kiküldésre került. Alapvet�en általános érvény� 
alapelveket tartalmazza a terv.  
 
Félegyházi András: Nyilvánvalóan átláthatóan és jó gazda módjára kell a vagyont kezelni, 
nyilván a törvényalkotó fontosnak tartotta, hogy ez tudatosodjon az önkormányzatokban is, 
ezért határozattal szükséges ezt elfogadni. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
137/2013. (06.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város  
Önkormányzatának közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – elfogadja. 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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melléklet 

Visegrád Város Önkormányzatának 
 

KÖZÉP ÉS HOSSZÚ TÁVÚ 
VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 

 
Bevezetés 

 
 
A jelenlegi megváltozott társadalmi-gazdasági körülmények, a közszolgáltatási rendszer, ezen 
belül az önkormányzati rendszer átalakítása, és az ehhez igazodó új jogszabályi 
rendelkezések, a feladatalapú finanszírozás és a lesz�kített központi támogatási rendszer, azon 
feladat elé állítja az önkormányzatokat, hogy a m�ködésük biztosítása és eredményes 
gazdálkodásuk fenntartása érdekében új módszereket, stratégiákat állítsanak fel.  
A vagyongazdálkodási terv feladata, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböz� területén 
szükséges intézkedések irányvonalát, valamint hogy a jöv�re vonatkozóan – más területi 
koncepciókkal, stratégiákkal összhangban - megfogalmazza a hatékony, felel�s 
vagyongazdálkodás legfontosabb célkit�zéseit. 
A vagyongazdálkodási terv alapvet� célkit�zései: 

1) a biztonságos feladatellátás feltételeinek megteremtése, 
2) kiszámítható és átlátható gazdálkodás, 
3) pénzügyi egyensúly biztosítása, 
4) a vagyon értékének meg�rzése, növelése, 
5) a vagyon piacorientált bérbeadásának biztosítása, 
6) a vagyonelemek piaci értéken történ� értékesítése, 
7) a gazdaságosan nem hasznosítható ingatlanok értékesítése. 

 
I.  

Jogi és társadalmi környezet  
 
 
A vagyongazdálkodás alapjául szolgáló alapvet� központi és helyi jogszabályok 
 
Magyarország Alaptörvényének 2012. január 1-i hatálybalépésével egyidej�leg jelent�s 
jogszabályi változások történtek, amelyeknek nagy része érinti és lényegesen meghatározza az 
önkormányzat gazdálkodását, ezért az új jogszabályok rendelkezéseinek megfelel�en 
szükséges a helyi szabályozási rendszer harmonizációját a fels�bb szint� jogszabályokkal 
megteremteni. Magyarország Alaptörvénye 38. cikkében rögzíti, hogy az állam és a helyi 
önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. 
A nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 7. § (1)-(2) bekezdése 
szerint a nemzeti vagyon, - ezen belül az önkormányzati vagyon - alapvet� rendeltetése a 
közfeladat ellátásának biztosítása. Az Nvtv. 9. § (1) bekezdése el�írja, hogy a helyi 
önkormányzatnak a vagyon fentiek szerinti rendeltetés biztosítása céljából közép- és hosszú 
távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. E tervek elkészítéséhez, az Önkormányzatnak 
ki kell jelölnie a vagyongazdálkodás irányvonalát, stratégiát kell felállítania, hogy a 
célkit�zések következetesen végrehajthatóak legyenek.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) megfogalmazza az 
átláthatóság követelményét. 
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Az Áht végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet új szabályokat határoz meg 
az önkormányzat számára. Elkülönülten kell tervezni és kezelni az önkormányzat és az általa 
irányított költségvetési szervek, (ideértve a Polgármesteri Hivatalt is), valamint a kisebbségi 
önkormányzatok költségvetési bevételeit és kiadásait. Az új Áht. jelent�s adminisztrációs 
terhet jelentett, de azok elvégzése megalapozza a zökken�mentes átalakítást.  
A kötelezettségvállalásokat, pénzügyi ellenjegyzéseket a végrehajtási rendelet 
rendelkezéseinek megfelel�en kell végezni.  
A vagyont f�szabályként az önkormányzat könyveiben kell nyilvántartani.  
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény a lakás- és helyiséggazdálkodás szabályait tartalmazza 
azzal, hogy rendelkezik egyes részletszabályok önkormányzati rendeletben történ� 
meghatározásáról is. 
A vagyongazdálkodásra vonatkozó helyi önkormányzati rendeleteknek meg kell felelnie a 
magasabb szint� jogszabályokban meghatározott elveknek, rendelkezéseknek.  
A Nvtv. el�írásainak megfelel�en, valamint a megváltozott társadalmi-gazdasági 
körülményekhez igazodóan a Képvisel�-testület új vagyonrendeletet alkotott.  
Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) 
önkormányzati rendelet meghatározza az önkormányzati vagyon csoportosítását, rendelkezik 
a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, hatáskörökr�l. Tartalmazza a vagyon 
hasznosításának, értékesítésének szabályait.  
A lakások és helyiségek bérletér�l, valamint a lakbérek mértékér�l szóló 11/2006. (V.19.) 
önkormányzati rendelet meghatározza a lakások és helyiségek bérbeadásának szabályait, a 
lakbérek mértékét. 
A ����������	
�������� ���������������� ������������ ����������� ��� �� ������������� ��������� szóló 
������� � !" �# $� ����%�����&� rendelet szabályozza a közterületek rendeltetést�l eltér� 
használatát, valamint megállapítja a közterület használati díjakat és a fizetésének a módját. 
         

II. 
Általános alapelvek�

�

1) Az Önkormányzatnak a vagyonával – mint a nemzeti vagyon részével – felel�s módon, 
rendeltetésszer�en kell gazdálkodnia. 
2) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzati vagyon rendeletetésének megfelel�, az 
önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, els�dlegesen a közfeladatok ellátásához és a 
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, 
átlátható, hatékony és költségtakarékos m�ködtetése, értékének meg�rzése, állagának 
védelme, értéknövel� használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló 
vagyontárgyak elidegenítése. 
3) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (beruházás, b�vítés, felújítás, karbantartás) céljait a 
Képvisel�-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 
4) Az önkormányzati vagyon alapvet� rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, 
hasznosításának célja a kötelez� és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.
  
      III. 

Közép távú vagyongazdálkodás 
 
Közép távú vagyongazdálkodási terv 
1) A hasznosítás formái: 
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a) a feladatellátáshoz nem szükséges vagyon hasznosítása (bérbeadás, használatba-adás, 
haszonbérlet, értékesítés); 
b) a közfeladatok ellátásához szükséges vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, 
felújítás); 
c) a vagyon növekedésének, gyarapításának el�segítése (fejlesztés, beruházás, adomány 
elfogadása, térítésmentes juttatás, stb.). 
2) Feladattal nem terhelt vagyon bérbeadása 
A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosításáról els�sorban bérleti szerz�dés keretében 
kell gondoskodni. A jelenleg kihasználatlan ingatlanok hasznosítása érdekében törekedni kell 
a hasznosítás céljának meghatározására. A bérleti szerz�déseket a polgármesteri hivatal 
nyilvántartja, nyomon követi, megsz�nés esetén a bérleti lehet�séget meg kell hirdetni. 
3) Feladattal nem terhelt vagyon értékesítése 
Az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyakat 
els�sorban hasznosítja, amennyiben az gazdaságosan nem valósítható meg, értékét meg�rizve 
tulajdonában tartja. Amennyiben az adott vagyontárgy (ingók és ingatlanok) tulajdonban 
tartásával összefügg� fenntartási és karbantartási költségek el�reláthatóan nagyobbak, mint a 
vagyontárgynak az id�múlás során várható értéknövekedése, a vagyontárgy elidegeníthet�. 
Az elidegenítés során a piacon elérhet� legmagasabb árra vagy az összességében az 
önkormányzat számára legkedvez�bb ellenérték elérésére kell törekedni. 
4) A közfeladatok ellátásához szükséges vagyon fenntartása 
A közfeladatok ellátásához szükséges vagyon fenntartása tekintetében a pályázati lehet�ségek 
kihasználásával az ingatlanok felújítása, korszer�sítése. 
5) Vagyon növekedésének, gyarapításának el�segítése 
A vagyon növekedésének el�segítése érdekében az önkormányzat els�dlegesen pályázati 
forrásszerzésre törekszik. 
6) Közfeladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon közfeladatonként 
a) Településüzemeltetés (közterület, közutak, hidak) 
A zökken�mentes közlekedés érdekében az elhasználódott utak, utcák, hidak burkolatának 
karbantartása, felújítása, a belterületi utak fejlesztése, szilárd burkolattal való ellátása. Új utak 
építéséhez illetve, felújításokhoz pályázati források bevonása szükséges. A lakossági 
felajánlások meggyorsíthatják ezt a folyamatot.  
b) Szennyvíz, közm�vagyon 
Az önkormányzat tulajdonában álló korlátozottan forgalomképes szennyvízgy�jt� hálózat 
üzemeltetését jelenleg a DMRV Zrt. látja el. A továbbiakban is szükséges szakcég bevonása, 
mivel az önkormányzatnak nincs erre szakképzett apparátusa. 
c) Egészségügy 
A fogorvosi és a háziorvosi rendel� és a véd�n�i helyiség az Egészségház épületében 
találhatók. Az ingatlannal kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, t�z-és biztonságvédelmi 
valamint biztosítási kiadásokat az önkormányzat finanszírozza. Az épületben idén tavasszal 
f�téskorszer�sítés keretében új biomassza kazán került beépítésre. Az épület felújítását az 
önkormányzat „az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” cím� európai uniós 
támogatású projekt keretében tervezi megvalósítani. 
d) Óvodai-ellátás 
A feladatellátás az önkormányzat tulajdonában lév� F� u. 18. szám alatti ingatlanában valósul 
meg. Az ingatlannal kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, t�z-és biztonságvédelmi 
valamint biztosítási kiadásokat az önkormányzat finanszírozza. Felújításokat és beruházásokat  
tervez az önkormányzat, melyekhez pályázati források bevonása szükséges. 
e) Közm�vel�dés 
A feladatellátás az önkormányzat tulajdonában lév� Mátyás Király M�vel�dési Ház és 
Könyvtár (Széchényi u. 11.) és a Mozi (F� u. 34.) ingatlanaiban valósul meg. 
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Az ingatlanokkal kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, t�z-és biztonságvédelmi valamint 
biztosítási kiadásokat az önkormányzat finanszírozza. A Mozi épületének felújítását az 
önkormányzat „az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” cím� európai uniós 
támogatású projekt keretében tervezi megvalósítani. A M�vel�dési Ház épületének felújítását 
tervezi az önkormányzat, melyhez pályázati források bevonása szükséges.  
f) Oktatás, sport, ifjúsági ügyek 
Az oktatási feladatellátás az önkormányzat tulajdonában lév� Rév u. 2. szám alatti 
ingatlanában, a sportfeladatok a Rév u. 2. szám alatti tornacsarnokban és a 166/3 hrsz alatti 
sportpályán valósulnak meg. 
Az oktatási intézménnyel kapcsolatos karbantartási, állagmegóvási, t�z-és biztonságvédelmi 
valamint biztosítási kiadásokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: 
KIK) finanszírozza az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében.  
Az oktatási épületcsoport és a tornacsarnok épületei (nyílászárók, f�tésrendszer) felújításra 
szorulnak, ezért az önkormányzat a KIK-kel közösen a pályázati források bevonásával az 
épületek felújítását tervezi. 
g) Lakás- és helyiséggazdálkodás 
Az önkormányzat tulajdonában lév� 13 db lakáscélú épület (Sziget u. 8., Török u. 7., F� u. 
49., Rákóczi u. 2/a fsz/2., Harangvirág u. 22.) energetikai szempontból felújításra szorulnak, a 
nyílászárók cseréje, az épület teljes h�szigetelése komoly segítséget nyújtanának a bérl�k 
energia költségeinek megfizetésében. 
Az önkormányzat középtávú terve ezen épületek és környezetük komplex megújítása 
pályázati forrásból. 
Az önkormányzat törekszik a lakó és nem lakóingatlanok (rendel�k, gyógyszertár, hentes és a 
fodrász üzlet) minél kedvez�bb hasznosítására. A lakó és nem lakóingatlanokat egy 
kivételével az önkormányzat folyamatosan, illetve id�szakosan bérbeadás útján hasznosítja.  
A bérleti díjakat rendszeresen felül kell vizsgálni, a hátralékok behajtása iránt a szükséges 
intézkedéseket meg kell tenni. Azon bérleti díj hátralékok esetében, ahol a fizetési felszólítás 
és a részletfizetési kedvezmény nem nyújt megoldást, a szerz�déseket fel kell mondani és a 
helyiséget vissza kell venni és a díjak behajtására intézkedni kell. Az így megüresedett 
lakások újbóli bérbeadásáról pályáztatás útján gondoskodni kell.  
Önkormányzat a lakások értékesítését Rákóczi u. 2/a fsz/2 szám alatti lakás kivételével, sem 
közép-, sem pedig hosszú távon nem tervezi. 
h) Ingó vagyongazdálkodás  
A fenntartott intézmények a feladat ellátásához szükséges gépekkel, berendezésekkel, 
felszereléssel rendelkeznek. 
Közép- és hosszú távú célkit�zés az ingó vagyon értékének meg�rzése, az önkormányzati 
feladatellátás tárgyi feltételeinek magas színvonalú biztosítása. 
A nagy érték� eszközállomány karbantartását, javítását szükség szerint el kell végezni.  Az 
eszközt mindaddig célszer� megtartani és használni, amíg a javítással a m�köd�képességét 
biztosítani lehet. Új eszközbeszerzést – fentiek figyelembevételével - csak indokolt esetben és 
a használhatatlan eszközök pótlására lehet teljesíteni.   

 
IV. 

Hosszú távú vagyongazdálkodás 
 

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 
a) A hosszú távú terv alapja a középtávú vagyongazdálkodási terv. A vagyonhasznosítás során 
a teljes vagyonfelélést el kell kerülni. 
b) Az önkormányzatnál a vagyon meg�rzésének els�dlegessége elve érvényesül a hosszú távú 
m�ködési stabilitás biztosítása érdekében. 
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c) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem el�tt 
kell tartani azt, hogy vagyonfelélést ne eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente 
felül kell vizsgálni az értékesítend�, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.  
d) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 
megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. 
e) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az el�írásoknak (közegészségügyi,szakmai 
stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése 
érdekében – els�sorban pályázati források igénybevételével – korszer�síteni kell. 
f) Az önkormányzat szempontjából kedvez� pályázati lehet�ségek maximális kihasználására 
kell törekedni. 
 

V. 
A vagyongazdálkodás szervezete, irányítása, adatnyilvántartása 

 
1) Szervezet, irányítás 
 
Az Önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogokat a vagyonrendeletben meghatározott 
hatáskörök alapján a Képvisel�-testület, a Bizottságok és a Polgármester gyakorolják. 
A vagyongazdálkodás feladatai végrehajtásának el�készítését a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti egységei a Jegyz� irányításával látják el. A végrehajtásban érintettek  

a) Pénzügyi Csoport, 
b) M�szaki ügyintéz� és a  
c) Városi f�építész 

A vagyongazdálkodásra vonatkozó végrehajtási feladatokat a Polgármesteri Hivatal 
szabályzatai tartalmazzák. 
 
2) A gazdálkodás alapjául szolgáló nyilvántartások 
 
A Nvtv. 10. §-a kötelezettségként írja el�, hogy a nemzeti vagyont annak értékét és változásait 
a tulajdonosi jogok gyakorlója nyilvántartja. 
A vagyongazdálkodási nyilvántartás a vagyonkataszter, amely az ingatlan nyilvántartással 
összhangban, bruttó értéken tartja nyilván az önkormányzati vagyon elemeit. 
A vagyonkatasztert a m�szaki ügyintéz� - a Pénzügyi Csoporttal való egyeztetés mellett - 
vezeti.   
A Pénzügyi Csoport naprakész nyilvántartást vezet a lakásállományról, bérbe adott 
lakásokról, a helyiségekr�l. 
 
Visegrád, 2013. június 19. 
 
        Félegyházi András  
                      polgármester  
      

5. npr: Áprily-völgy utcában bekövetkezett partfalomlás miatt vis maior pályázat 
benyújtása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
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Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy az április végi-május eleji heves és tartós es�zések 
hatására az Áprily völgy utcában két helyen az út partoldalán omlás keletkezett. Az omlás 
következtében egy távvezetéket tartó oszlop megd�lt, a nagyobb omlásnál több köbméter föld 
zúdult a 1638 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra illetve az alatta található 067/1 hrsz.-
ú vízfolyás medrébe. A megbomlott partfal veszélyezteti az utat, illetve a továbbomlás 
veszélye is fennáll. A kárbejelentés megtörtént, a katasztrófavédelem, valamint a Pest Megyei 
Kormányhivatal illetékesei megtartották a helyszíni szemlét, ahol megállapították a 
kárbejelentés jogosságát. Ezt követ�en a GeoTeszt Kft. elkészítette a m�szaki szakért�i 
véleményt, melynek alapján a károk helyreállítása a szakért�i költségekkel együtt 
18.305.600,- Ft+Áfa. A saját forrás összege ennek a 10%-a, azaz 2.324.812,- Ft, melyet a 
2013. évi költségvetés tartalék alapja terhéb�l lehet biztosítani. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
138/2013. (06.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 
Belügyminisztérium által a ”vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól” 
szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján meghirdetett 2013. évi vis maior tartalék 
támogatására kiírt pályázaton részt vesz. 
2) A káresemény a Visegrád Áprily-völgy utcában (1638, 1639, 067/1 hrsz) bekövetkezett 
partfalfomlás miatt keletkezett károk megtérítése, helyreállítása. 
3) A káresemény forrásösszetétele: 

                                                               adatok Ft-ban 

Megnevezés 2013. év % 

            Saját forrás 2.324.812.- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 
Vis maior igény   20.923.300.- Ft 90 

Források összesen   23.248.112.- Ft 100 
 
4) A károk helyreállításának (tervez�i költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
23.248.112.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
5) A képvisel�-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett Áprily völgy utca 
(1638, 1639 hrsz) Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát képezi. 
6) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. 
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7) Az adott káreseményre az önkormányzat biztosítási összeget nem igényelt. 
8) Az önkormányzat más – a tulajdonában lév� – vagyontárggyal a feladatát nem tudja 
ellátni. Egyúttal vállalja a károsodott ingatlannak költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történ� helyreállítását. 
9) A képvisel�-testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésr�l szóló 2/2013. (II.16.) 
számú rendelet tartalék sora terhére biztosítja. 
10) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a támogatási igénybejelentés benyújtására. 
  

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: a pályázat benyújtására: 2013. június 21. 

 
6. npr: Önkormányzat intézményei munkavállalóinak 2011. évben ki nem fizetett 

béren kívüli juttatásainak (cafetéria) kifizetése 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Mint ismeretes az önkormányzat 2011. évi nehéz anyagi helyzetére és 
finanszírozási gondjaira tekintettel a képvisel�-testület hosszas vitát követ�en 2011. augusztus 
24-én megtartott nyílt ülésén úgy döntött, hogy a köztisztvisel�k esetében a 2011. év május 1-
t�l ki nem fizetett illetve 2011. évben még kifizetésre váró béren kívüli juttatást (cafeteriát) 
104.800 Ft/f� összeget, míg az óvoda és az iskola dolgozói kivételével, akik természetben 
fogyasztották el az ebédet, továbbá a közalkalmazottak (Mátyás Király M�vel�dési ház, 
véd�n� és a szociális étkezési feladatot ellátó) és a munkavállalók (Város és 
Községgazdálkodási csoport) esetében 2011. szeptember 1-t�l kifizetésre váró cafeteriát 
48.000 Ft/f� összeget nem fizeti ki. A Polgármesteri Hivatal költségvetésére vonatkozóan az 
akkori döntés törvénysért� volt, abban a tekintetben, hogy a köztisztvisel�knek törvényen 
alapuló joga a cafetéria juttatás, és err�l a jogáról bárki csak önkéntesen mondhat le. Erre 
vonatkozó önkéntes nyilatkozat sem akkor a testületi ülésen, sem a másnapi értekezleten nem 
került dokumentálásra, ebb�l kifolyólag ezt a béren kívüli juttatást 2014. év végéig, a 3 éves 
elévülésig bárki érvényesítheti, aki nem kapta meg. Mint ismeretes 2012. december 31-én a 
hivatal állományából kikerült két dolgozó igényt jelentett be erre az elmaradt kifizetésre 
vonatkozóan. Az el�terjesztés tehát ezért került most napirendre, kiterjesztve a Mátyás Király 
M�vel�dési Ház, valamint a Város és Községgazdálkodási Csoport dolgozóira is. Ez 
3.128.192.- Ft-ot jelent, ami a testületi döntés után szintén természetbeni formában kerülne 
kifizetésre a mostani szabályoknak megfelel�en. A költségvetésben céltartalékként 
4.000.000,- Ft került erre a célra betervezésre. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, úgy gondolja, hogy annak ellenére, hogy 
azok a dolgozók nem kérték, akik továbbra is a hivatal állományában vannak, ezt ki kell 
fizetni, hiszen ez jogos járandóság. Az is jogos, hogy ha itt megadják, akkor kapja meg a 
m�vel�dési ház és a VKG is. Ennek a dolognak a ledokumentálása az akkori jegyz� asszony 
feladata lett volna, tehát ezt � mulasztotta el, ami ennek a költségvetésnek most több, mint 3 
millió forintot jelent. A testület akkor abban a tudatban szavazott, hogy a dolgozók ezt 
kinyilatkozták és le is írták. 
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy ez sokkal inkább etikai kérdés, mint jogi. Maga 
részér�l egyetért azzal, hogy ha már ez igényként felmerült, akkor ne csak annak a két 
személynek legyen kifizetve, akik kérték, hanem azoknak is, akik akkor állományban voltak, 
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hiszen azért a költségvetést nem borítja fel, mert el�re tervezve is volt. Tehát úgy gondolja, 
hogy ezt ki kell fizetni és remélhet�leg az önkormányzat dolgozói ezt pozitív intézkedésnek 
fogják értékelni. 
 
Mikesy Tamás: Érti, hogy jogilag ez a dolog rendben van, de helyesbítene az el�terjesztéshez 
képest azzal, hogy a testület akkori eredeti döntése az volt, hogy a hivatal dolgozóit 8 órásból 
6 órába min�sítették volna vissza és a fizetésük 75%-át kapták volna meg. Mikor ezt a 
dolgozók megtudták, �k kérték, hogy ne a fizetésükhöz legyen hozzányúlva, hanem inkább a 
cafetériájukról mondanak le. Tehát ez az � kérésük volt, az hogy ez nem lett írásban rögzítve 
a jegyz� mulasztása volt, amivel 3,1 M Ft kárt okozott a mostani önkormányzatnak. Akkor 
sem és most sem értene azzal egyet, hogy a dolgozóktól elvegyenek bért, de végül is a 
dolgozók akkor ebbe belementek. Azt sem tartja etikus eljárásnak, hogy a két dolgozó, akik 
elmentek, perrel fenyegetik az önkormányzatot, ha ezt nem fizeti ki. Ha 4 millió forintot 
kellene megszavazni jutalomként a dolgozóknak, azt bármikor megtenné, de ezt nem tudja 
megszavazni, mert nem tartja etikailag helyesnek és személy szerint � nem kívánja felvenni a 
rá es� összeget. 
 
Dr. Szabó Attila: Az etika és a jog két különböz� dolog. A jogszabályok szerint a 
köztisztvisel�knek a cafetéria juttatás jár. 
 
Félegyházi András: Az valóban egy nagyon súlyos hiba volt, hogy akkor ez nem lett jogi 
értelemben rendezve, de ez az akkori vezet�ség felel�ssége. Az, hogy ezt ki veszi fel vagy ki 
nem, az mindenkinek a lelkiismeretére lesz bízva és � személy szerint ezt úgy fogja elfogadni, 
ahogy van.  
 
Bálint Zsolt: Azt is hozzá kell tenni, hogy az óvoda, az iskola és a konyha dolgozói 
megkapták akkor, tehát véleménye szerint nyugodt szívvel felvehetik a többiek is, ha mások 
megkapták. 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy minden dolgozóval megállapodás kerül aláírásra, hogy az 
elmaradt kifizetés rendezve van. 
 
Schüszterl Károly: Elmondta, hogy akkor még � is érintett volt, de nem fogja felvenni az 
összeget, szeretné felajánlani. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
139/2013. (06.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évben az 
önkormányzat és intézményei állományában lév� munkavállalók (Város és 
Községgazdálkodási csoport), közalkalmazottak (Mátyás király M�vel�dési ház, véd�n� és a 
szociális étkezési feladatot ellátó), köztisztvisel�k (Polgármesteri Hivatal dolgozói) részére 
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2011. évben ki nem fizetett béren kívüli juttatásait (cafeteriát) rendezi, ezek kifizetéséhez 
szükséges forrást az önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2013. (II.16.) 
önkormányzati rendeletében az önkormányzat intézményei rendelkezésére bocsátja. 
2) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l szóló 
2/2013. (II.16.) önkormányzati rendeletében a 2011. évi elmaradt cafetéria kifizetésére 
biztosított 4 millió Ft céltartalékból 2.454.849 Ft-ot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, 
162.840 Ft-ot a Mátyás Király M�vel�dési Ház költségvetésébe, míg 510.503 Ft-ot az 
önkormányzat költségvetésébe csoportosít át.  
3) A képvisel�-testület felhatalmazza az önkormányzat intézményeinek a vezet�it, hogy 
intézkedjenek a munkavállalók 2011 évben elmaradt béren kívüli juttatásainak (cafetéria) 
természetbeni utalvány formájában történ� kifizetése és annak átadás-átvételének 
dokumentálása iránt. 
 
Határid�: 2013. június 30. 
Felel�s: intézményvezet�k 
 

7. npr: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2013 (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
El�terjesztés: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezet� 

 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezet�t, hogy ismertesse az 
el�terjesztést. 
 
Láng Anikó: Elmondta, hogy a jelen költségvetés módosításnak számos pontja van, amely 
f�ként a már meghozott testületi döntések végrehajtását jelenti, az el�terjesztésben részletesen 
felsorolásra került. A módosítást követ�en a 110.593.000,- Ft tartalék 82.988.183,- Ft-ra 
csökken. A felújítási kiadások változtak még némiképp, a pályázatoknak köszönhet�en, de a 
többi tétel nem változott. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetés módosítást. Egyetlen egy 
tételre nem emlékszik, hogy azt a testület megszavazta volna, az árvízi védekezés helyreállítás 
költségeinek 4 millió forintos önrészét. 
 
Láng Anikó: Elmondta, hogy ezt a vis maior igényt bejelentette a hivatal és a helyszíni 
ellen�rzést múlt pénteken tartotta meg a Kormányhivatal és a Katasztrófavédelem és 
helyénvalónak találta az igényt. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy a 30 milliós tartalék összeg átcsoportosításának nem a 
rossz tervezés az oka, hanem egyrészt el�re nem látható okok miatt vált szükségessé, illetve 
olyan pályázatok benyújtásához biztosítottak önrészt, ami a befektetett összegnek a 8-9 
szeresét hozhatja a városnak. Tehát a költségvetés egyensúlya továbbra is fennáll.  
 
Bálint Zsolt: A Polgár�rség támogatását még nem látja a módosításban. 
 
Félegyházi András: Ez a kérdés még nincs teljes kör�en tisztázva, tekintve, hogy �k egy 
2011-ben elmaradt kifizetést jeleztek, illetve kérdés még az idei évi támogatásuk is. 
Tárgyalásban van az egyesülettel, de amennyiben a testület dönt a támogatásról, akkor sem 
igényel költségvetés módosítást, mivel a támogatások soron van annyi tartalék. Mivel a 
témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Felhívta a figyelmet, mivel 
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rendelet módosításról van szó, annak elfogadásához min�sített többségre, vagyis 4 igen 
szavazatra van szükség. Kérdezte a képvisel�ket, aki a költségvetési rendelet módosítását 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
17/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2012. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi!) 
 

8. npr: Visegrád F� u. – Rév u.-ig terjed�en kisfeszültség� hálózat kábelesítése, 
9533/20 OTR állomás bontás, 0,4 kV-os kisfeszültség� hálózat kábelesítés és 
közvilágítási hálózat kábelesítés tárgyát érint�en tulajdonosi nyilatkozat és 
közútkezel�i hozzájárulás kérés megvitatása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A VET Kft. felel�s tervez�je Domonkos Gyula kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, melyben kérte a Visegrád, F� u. - Rév u.-ig terjed�en kisfeszültség� 
hálózat kábelesítése tárgyában, az el�terjesztésben részletezett munkálatokra a közútkezel�i 
és tulajdonosi hozzájárulás megadását, mivel a hálózat létesítés a Visegrád, 55, 64/14, 84/3, 
84/1, és 82 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érinti. A tervdokumentáció 
terjedelmére tekintettel nem került kiküldésre, itt megtekinthet�.  
 
Félegyházi András: A földkábelesítés tervezése tehát megkezd�dött az Elm� részér�l az, 
hogy ebb�l lesz-e kivitelezés, az attól függ, hogy születik-e megegyezés az önkormányzat, az 
Elm�, és a Telecom között. Az err�l szóló tárgyalások az árvíz miatt csúsztak, de a következ� 
ülésre remélhet�leg err�l már többet fog tudni mondani. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy beszélt a tervez�vel, aki elmondta, hogy a rendezvények 
áramvételezési lehet�ségének tervei is benne van ebbe, ami nagyon jelent�s 
költségcsökkentést eredményezhet például a palotajátékok alatt, hiszen akkor nem kell majd 
külön az Elm�nek, ezért fizetni. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
140/2013. (06.18.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az VET Kft (2025 Visegrád, 
Széchenyi u.34.) felel�s tervez�je Domonkos Gyula kérelmére a Visegrád Város 
Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 55, 64/14, 84/3, 84/1, és 82 hrsz-ú 
ingatlanokat érint� „Visegrád, F� u. - Rév u.-ig terjed�en kisfeszültség� hálózat 
kábelesítése: 

1) 9533/20 OTR  állomás bontás (tervszám: V-12/077K);  
2) 0,4kV-os kisfeszültség� hálózat kábelesítés (tervszám: V-12/077E); 
3) közvilágítási hálózat kábelesítés (tervszám: V-12/077O).” 

tervdokumentációk alapján a tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulást létesítési engedély 
kiadásához  megadja a következ� feltételek mellett: 
a) A munkálatok ideje alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelkezések, valamint a 
szerkezetek tárolása során a munkavédelmi, balesetvédelmi, egészségvédelmi és 
óvórendszabályok betartása kötelez�. 
b) A munkaárok folyamatos fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelez� köteles 
gondoskodni. 
c) A megbontott területet köteles a kivitelez� a munkák befejezése után az eredeti állapotnak 
megfelel�en helyreállítani. A helyreállítást megfelel� felületzárással kell elvégezni. 
A károsodott közhasználatú zöldterületek helyreállítását a következ�képpen állapítom meg: 
Tereprendezés, humuszolás, füvesítés. 
d) Ha a közterület vagy a kialakított nyomvonal a végleges helyreállítás után 1 éven belül a 
végzett munka következtében megsüllyed, vagy egyéb meghibásodás keletkezik, annak 
helyreállítása a kivitelez� kötelezettsége. Halasztást nem t�r� helyreállítás a kivitelez� terhére 
elvégeztethet�. 
e) A közúton és árokban a munkavégzés ideje alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és 
egyéb szennyez�dések eltakarításáról a kivitelez� folyamatosan köteles gondoskodni. 
f) Ha az érintett területen az építkezés következtében bármilyen károsodás történne, annak 
helyreállítása a kivitelez� feladata. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott 
kár megtérítésér�l a kivitelez� köteles gondoskodni. 
g) Jelen hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem 
mentesít. 
h) Az érintett közterületen lév� geodéziai jelek, közm�vek, létesítmények és m�tárgyak 
állagának megóvásáról a kivitelez� köteles gondoskodni. 
i) A kivitelezés során kikerül� és fölöslegessé váló anyagot – a veszélyes hulladéknak 
min�sül�  anyagot, stb. külön -  szemétlerakó helyre el kell szállítani. 
2)  A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a nyilatkozat 
aláírására. 
3) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a VET Kft. képvisel�jét 
Domonkos Gyulát a képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 

9. npr: 53/2013. (02.21.) ökt határozat módosítása (Visegrád 64/14 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlant érint� közvilágítási földkábel csere kapcsán 
tulajdonosi nyilatkozat és közútkezel�i hozzájárulás kérése 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
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Dr. Szabó Attila: Visegrád Város Képvisel�-testülete 53/2013. (02.21.) sz. határozatával 
tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulást adott az Észak-Budai Zrt. tervezési csoportvezet�je 
Bajnóczi Zsolt kérelmére az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 64/14 hrsz-ú 
ingatlan egy részét érint� „Visegrád, M11-es f�út 1 kV-os közvilágítási földkábel csere” cím� 
munka kapcsán a benyújtott engedélyezési tervdokumentációk és m�szaki leírás alapján. 
Id�közben az ELM�-vel folytatott tárgyalások során lehet�ség nyílt arra, hogy a Palotaház 
el�tt álló OTR állomás elbontásra kerülhet, így kértük a terv módosítását. A módosított terv 
szerint a hálózat betáplálása az ugyancsak a 64/14 hrsz alatti ingatlanon meglév� mintegy 150 
méterre északi irányban elhelyezked� OTR állomásról kerül kialakításra. Tervez� 
kérésünknek megfelel�en a tervet átdolgozta és kérte kezel�i és tulajdonosi nyilatkozatunk 
megadását.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, módosító indítvány 
nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
141/2013. (06.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az 53/2013. (02.21) ökt 
határozat 1. pontját az alábbiak tekintetében módosítja: 
A képvisel�-testület az Észak-Budai Zrt (1037 Budapest, Kunigunda útja 76) felel�s tervez�je 
Bajnóczi Zsolt kérelmére a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 
64/14 hrsz-ú ingatlan egy részét érint� „Visegrád, M11-es f�út 1 kV-os közvilágítási földkábel 
csere” cím� munka kapcsán a benyújtott módosított m�szaki tervdokumentációk (tervszám: T-
12/263) alapján a tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulást megadja. 
2) A feltételek tekintetében Visegrád Város Képvisel�-testülete 53/2013. (02.21.) sz. 
határozata változatlanul hatályban  marad. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
10. npr: Egyebek 

 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy június 30-án lesz a Palotaház el�tti parkolóban egy 
ökumenikus istentisztelet, majd azután egy zenés rendezvényre kerül sor az árvízi védekezés 
tiszteletére. 
Kérte, hogy a Schulek utca lakóinak menjen ki egy levél, hogy a Városfejlesztési Bizottság az 
árvíz miatt nem tudta megtartani az ülését, de hamarosan sor kerül erre és a kérelmüket 
megtárgyalják.  
Kéri, hogy a városi kitüntetések tárgyában gondolkozzon mindenki neveken, illetve talán az 
illetékes bizottságnak kellene összefogni ezt a témát. 
 
Bálint Zsolt: Tájékoztatást kért a futó pályázatokról. 
 



19 
 

Félegyházi András: Az árvízvédelmi beruházással kapcsolatban a Közbeszerzési Felügyeleti 
F�osztálynál van ismét egy kiírás, aminek a határideje jöv� héten jár le. Vagy jóváhagyják, 
vagy hiánypótlásra hívnak fel. Talán július elején kerülhetnek abba a helyzetbe, hogy kiírható 
lesz a harmadik közbeszerzés. 
A városközpont pályázat kapcsán mind a három részre van az ajánlattételi felhívásra a 
költségkereten belül ajánlat. Most mennek vissza a kivitelez�k felé a pontosító kérdések, tehát 
az, hogy melyik érvényes, az most fog kiderülni. Ha lesz érvényes ajánlat, akkor július 
közepe-vége felé lehet szerz�dést kötni és akkor augusztus elején lehet kezdeni a kivitelezést. 
Mivel egyebekben több kérdés, hozzászólás nem volt a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András         Dr. Szabó Attila 
   polgármester                 aljegyz� 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. június 27-én 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
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Képvisel�k: 
 

    Félegyházi András polgármester 
Bártfai István 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Bálint Zsolt 
    Hintenberger András 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 4 
f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy a mai 
rendkívüli ülésnek egyetlen napirendi pontja, Visegrád Város Önkormányzat 
Esélyegyenl�ségi Tervének elfogadása, mivel ezzel kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt 
és Hintenberger András képvisel�k nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadja. 
 

1. Visegrád Város Önkormányzat  Esélyegyenl�ségi Tervének elfogadása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az egyenl� bánásmódról és az esélyegyenl�ség el�mozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény el�írásai szerint az önkormányzatoknak 2013. július 1-ig 
rendelkezniük kell öt évre szóló esélyegyenl�ségi tervvel, mely az uniós pályázatokon való 
részvételnek az egyik feltétele. Az esélyegyenl�ségi tervet két évente felül kell vizsgálni. A 
hivatal egyik munkatársa Gerstmayer Bea elvégezte a Türr István Képz� és Kutató Intézet 
által szervezett képzést, mely segítséget nyújtott egy szakmailag megalapozott, 
jogszabályokhoz igazodó helyzetelemzés, illetve a helyi esélyegyenl�ségi program 
elkészítéséhez és az ott kapott tanúsítvány alapján � lesz jogosult a terv két évenkénti 
áttekintésére, felülvizsgálatára. Az esélyegyenl�ségi terv a képvisel�knek elektronikus 
formában kiküldésre került. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki az esélyegyenl�ségi tervet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt 
és Hintenberger András képvisel�k nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
142/2013. (06.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képez� tartalommal elfogadja Visegrád Város Önkormányzat Esélyegyenl�ségi Tervét. 
 
Felel�s: --- 
Határid�: 2013. június 30. 
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14 
 

#�
��������� ������ ����
���
��� ��3��� 1
�������� ����%0�#�
���������� �������
� ��������
3
�����
	��������$�����������3
�����
����������
��������������1�����������������
���� �

• �������	����
����
���������,�%������<����0�������M'��&� �())) ��� �+�#�
����������
���	������ �� %������� ��� ������������� ��83�
��� ��
6������ �������
� ������ ������������J� ��
���	����� 6��3�$� �
��� �������	� ���
�� #������������ ��������� ���0�� ���� ��
6�������� ����
�4���
����������6����	
��
�	3�����������������	��������;�� ����	��������������1��������
��������
���� �� ����
�4���� �������� �	����� %�������� ��� ������������� ��83�
��� ��
6������
�������
� 1
�����$� �� ��
6������ �������
��� ����� 3
�
�4������ 1����������$� ��� #�
����������
�������
� �������%�������$� �1���������$� 1
�����������$� ��������� ��������������
���������� �

• �������	� ���
�� ��
��������� ,�%������<� ����0������� -'��&� � ())) �� +� #�
����������
���	������ �� ���������� �
�	
�
	��� #����� ����
��� ��
6������ ���%�������
���$� ��������� ��
1������	�� ��������� 	�3����J� 2� ���	����� 6��3�$� �
��� ��������
���� �������	� ���
��
��
���������� ������ ����
���
��$� �������� ������ ��
6������ ���%��
���������
� #���$� ���
���������������	3��$������
���������
����1������	�����������	�3��� �

• 2� �������	�� ��
��������� -'���F � ()) � �� +� #� � ���	�������� ���	������� ��������	�����
�	����������$���������������	��0�����������	��������
��������J�

(&+�2����	�����������������3�	�

	6���(�+����(�+�����	������1
��������������������������	�#���������������0������������
	��
������������%
�������8$����������<����������#���������	�����������������	������K�
��������%�	��������������	
����������	����������	�����$��
����������������������
�������
����0�����������������������$�1������1��������������0�����$�

�6� �� �4���������� ,#�#������� ���0��� �����	� �
��������� ������ &F&�'F@'�=,� ����6���
���	�������� ��������
�
��� 3
�
�4���� #���� ����
��� ���������$� ����������� ��� ��������
�������������	�%
��3��������������������
	��������	����������	����� �

(�+� 2� ���	����� �������� �� ���	��0��� ��������	����� ���
������ ������������ ��� (&+�
����	������ 1
������
�� �8�������� ����3�	� ��� �4��%��� ;�
6������ ,������ �����������

�����
� �����%
��������� �� 0�1#�	��� ��4���������� ��� ������
	������� ������ ���& � ����
""")" � �#������ ���	��������� �������� 3
�����5��� �������	� #������������ ���0������
������
	��������������� �

(�+� �� ���	����� �������� ���� ��3����� ��� (&+� ��� (�+� ����	������ ��������
�
��� �����������
��0�����������	�#���������������0������������
	������������������%
�������8��������
��	����������$��������	���������������8����������������������	������������������������	���
���4��������������������������������������������������������������������3���� �

• �������	� ���
�� ��
��������� ,�%������<����0������� F'��&� � ())) �� +� #�
����������
���	������ ����������������� ��� ������ �������� ��������� 	�3�� �������%��������J� (&+� 2�
���	�����������������3�	��������	����
��#������������ ���0������������������%#������
���������� ����
����� #������������ ��������� (��
	�$� �������
�� ��
��+� 3���� ���������$� ���
#�
����������������������������
����������0�������	��������� �

• 2��������	����
����
����������'���* �() ��F +�#� ����	������(�����������������������
F'���@ ())) �* +$� ��������� �� @'��&� � ())) &� +� �� � ���	�������+� �� %
������������
����������� 1
����
����
��� #��������������� ���������� 34������
���$� ��������� ��
6������ ���
������������
�����
��� �

• �������	�� ��
��������� &&'���& � ()" � �* +� #� � ���	������ �� ���
�� #��5����	����
1���	����������������������1������������ �2����	������������6��3��J�



15 
 

�+� �������	� ���
�� ����������$� #��������$� 4��4�����$� #�#������ ��������� ��	����<� ���
#���������� ������$� �4����4��1������������������������$� ���
������$���������� ������������
�����������������8��4��3���� �

�+��������	����
��#��5����	���$�4��4����������
����������%
����$��
����1�3�������� �

6+�2�����������$����������������������4��8��������������������������$����	��������

	+�!�����#�#�������5#	�����$����0���5#	������#���#����� �

�+� E����� #������� �������
����$� �� 4��4������ ��������� 1

�
��� ���3���������� ��� ��
��3�
�������1�3�������� �

1+�,#�#�������5����	�������������������4��#�������������1�����4�8�������
������ �

• 2��������	����
���������?'���- �(�))) �& +�#� ����	��������%��
�������	3����$����������
��%��
��<������
	�������������������� �

• �������	� ���
�� ��
��������� ,�%������<����0������� &�'��&� � (�))) �& +�
#�
���������� ���	������ ��� #�
���������� ���	������ ��������������� ����� �����	�����
���������������������� �

• 2� �������	�� ��
��������� -'���M � (�)) � & +� #� � ���	�������� E����� P%������ ;�������������
V�����������������������F'���M �(�)) ��? +$���*'���- �(�))) �& +$���WWW&-'���F �(" ��� +$�
�����������&�'��&� �()" �&� +�#� ����	�������X�

• ;������
����������
• R���%0���1�3���������
�6�%6����
• �������	����
��,#���������	�����/�
����3����&�<��&-�
• �������	����
����
�������������������������������������&� ��@ ��&<���&M �&� ��&  

 

����5�4�������	���
������	
��(��
���� 	��	
��� ���������&�(>���'�������&�$��� � ��� 

 

2� /����<94��������� ��
��������
� ,���������� R���4������� �����5����� ��� �� ;������	����
7������ E������� ������4����� 4���� 3����� %����������� <� �� ����
��
��$� 1
�
��
��� �������$� ��������� ��
��	����� ��
������� �������� <� �� !����	������� ��� =�����3������ ;�
������$� �� 7������ =����������� ��� ��
A�����3�B���,#������8������0����(���������������83���+������
������������0���5#	��������� �
7#�������1���	��4����E����������������������/�
������
������3�������%6�
��	������������������
1������%�����$���3	�������������������%�
������  

 

���� 5�  ���(3�	��� -�&������#� � ������&�#	�	��� ���'�� �#� ��	���
������	
� �#��(�� ��$'��
����)������� �&��&� � ���&��  �&�� 	������� 4�����&�&��� � ��� 

 

�������	� ���
�� ��
���������� �� ,#�%
���� ;����������� E������� #������� �	����
�������������
���	�������������������������������
�
����	�%
����� ����
�4����#������$��������������������
����%
��3�������������
����	��
�����
�������3�J 



16 
 

 

:�
���������.����������

&�&?�2����������0�����������������<�������������4�������

&��F�,��4��������%�������������������������83���������
�����
��	�������

&��*� ,��4������ ������ ��
6������ ���%��
���������
���� ��� ��%%���� ��������� ��83��� �����������
�	��������

&�&��7������������������������������������ 

 

2� ����
��
�$� �� 1
�
��
�$� �� ��	���$� �� ;������	��� B��	���%��������$� �� �������	�� B��	�����$�
��������� �� !����	������� ��� =�����3������ ��
������� �%������3�� ���	��� ������ ������
��
��������������� �� ,#��5����	���$� T������$� )138����$� ��� :�%3������ ���
������� � 2� ,�%������<
����0���������
�������������������0������	#�����������
�����1
��	������ �



17 
 

���5��	���#�
	���	
$���	��&�	��������&�4���#� �����	���
������	
��

�������	
�� ���6�� �
��� ��
����$� ��������� �� ��
6�������� ����
�4��� ���� ����
���� ��
G������������������ ���H� ��������3��� � 2� ������ ����������� ����� ��
�
'6����	
� ������
���
��������� ������$� �� 6����	������$� �� ��	���$� ��� #�
��������$� ��� 
������� ��� ������
#�
���������� ����������$� 6���$� �� 6����� ����������$� �������������� ���0���5#	������� ���
�4�$� �������� �� ����4�� ������ �������� 3��� �5#	� � 2����������� ��
������� #���
���������
���
��	��������4�� �����$� 0����� ������������ ����������� �%� 2� E����� ����������������� /�
�����
��4���������� �
���� ��%�������� ���������� �������� ���	��6��� 1����%���� ������� �� 3�������	�����
�5#	������1��0��������������0����� �2�����������������������	��
�����0�����������������
1�3�����6����������3��#���6��6�
%
������
���
��� ��

����A-)�������	��)�
�����4���#�  

 

�������	� 1#�	��3��� ��� �#��������� �	
���������$� ��������� �������
�$� ;������	��� ��� �� 1����
��
#����������#��#��������/��������������
������3���������#�0�������#�#������������%0������
#��� ����
�� � 2� ��
����� ����� ��������� ����
�� �������������� ���$� �� �4�����0���� ��� ��
��
6������������
�4�������������6�
������
�	����  

 

����*�
���&�# � �  ��
�����&����0(��>���� �
��>�' 

 

2� E�/� & � ����8� ������������� ������������ ��������
��� ��53�#��� �	��
$� ��������� �� ������
#�
�����������1
����
����������������������������4�����0����������������������&??& �����)� �
�#������ (�
���������J� A�� +� ��� �� .#��<���� 1
������ 1���	����� ���%3��� ����%0���0���� 3��������
1
����
����
�����
�$� �4�����<%��6�� ������������� ����34� ��������� ��� ���8��� ����
����
�������� ���4���������$� �� 0�#��#��� 
�
������
$� �������� ����� ��������� �
������� � 2��
���������#�������30������������
�����
���	��
�����  

 
������� �#����
 �$��#� � 0�
8���)�� �� �  �
�����&�����&�
�#���� 	��
�������� �/0.��
	)���&��#��� 

 

�/0.��	)�
&-#-  ��

��&'�	(���	
�
!+�"�

����)�� �� �  ������&�����&��#����!+�" 

��� +	�+�� -��#����� ��� +	�+�� -��#���� 

	)��

+�� +�� +�� +�� ,� +�� ,�



18 
 

���@� F�-� -?@� &���� �&� �$-N� &*� �$@N� �@�

���?� -?@� M-?� &�-*� &F� �$*N� �-� *$FN� -&�

��&�� F��� -@&� &&@&� ��� �$�N� �-� M$�N� M-�

��&&� -?M� -*@� &&*�� �M� M$�N� �&� �$FN� M-�

2� ��&&<��� �	��
� ���%3��� �������	
�� �� �����������
��� �4�����0���� ������� �$@N� �
�� � 2��

�����
�� ����� � � &�<&&N$� �� /���� ������� %�	��� � � *<@N� #�0�� �
�
� � .����� �� ��&�<���
��%����������� �	��
� ���� ���� ��0���� ��� �� ,#�%
���� ;����������� E������� �	����������$� �����
	
4����4�� ��&&<��� 	
��
���� 1��� ����%0���0�#�� �� �4�����0���� �������� ��� ����������
��
����������&-<FM����#�#���������%������#����� �

2� :������� .4��0���� E������� ��������������� �������� �������	
�� ��&�<���� �F$� ��&� � �����
�����	�������%�	���#���������M��������������4�����0����
�� �

��������#���� �$��#� �0�9�
��# ��� ����&��	�&3���&��#����&��>��(�� ��#����  

 

   � ���B� ���C� ����� �����

����)�� �� �  ������&�����&��#����
-��#�����

+�� �B� /�� �/� �/�

1�� �� �� &� � 
�����������1���������

N� �$�N� �$�N� �$�N� �$�N�

1�� @� M� �� F 
�&<�-�����

N� �&$&N� *$@N� F$*N� &�$�N�

1�� *� @� -� * 
�F<������

N� &@$MN� &-$*N� &&$&N� &-$FN�

1�� -� -� *� ? 
�&<�-����

N� &�$�N� ?$@N� &-$FN� ��$�N�

1�� �� @� ?� * 
�F<M�����

N� *$?N� &-$*N� ��$�N� &-$FN�

1�� F� F� F� � 
M&<M-����

N� &-$@N� &&$@N� &�$�N� F$*N�

1�� �� *� -� M 
MF<-�����

N� *$?N� &�$*N� &&$&N� @$?N�

-&<--���� 1�� -� @� M� M 



19 
 

N� &�$�N� &-$*N� @$?N� @$?N�

1�� &� -� -� - 
-F<F�����

N� �$FN� ?$@N� &&$&N� &&$&N�

1�� �� �� �� � 
F&����1������

N� �$�N� �$�N� �$�N� �$�N 

 

	6�1
����
����
���$��4�����0���$���������4�����0���������$�������� 

 

��������#����
 �$���0�5�
���&��	�&3���&�
	�����B����(����
�	
�$$���
���&��	�&3���&�
�#����	�������� 

 

 

����)�� �� �  D��
��# ��� �
���&��	�&3��� �B����(�����	
�$$�����
��# ��� ����&��	�&3�� 

+�� +�� , 
	)��

��� +	�+�� -��#����� ��� +	�+�� -��#����� 8��

���@� �&� &*� �@� �� �� M� ?$-N� &&$@N�

���?� &F� �-� -&� *� &M� �&� M�$@N� M�$�N�

��&�� ��� �-� M-� ?� &�� &?� M-$�N� M�$�N�

��&&� �M� �&� M-� @� *� &-� ��$�N� ��$�N 

 

 

 

 

 

�6����6�
�����
��������������5��1
����
����
������ 

 



20 
 

����.���#����
 �$��#� �0�
9�
��# ��� �
���&��	�&3���&�
�#������&�����
)	
#�  �	
�
�#����  

 

5�����)�� �� �  ������&�����&���
��#�������&�����)	
#�  �	
��#����  

����)�� �� �  �
�����&�����&�

�#����-��#�����
B�

�� ����������
���>�����$$�
)	
#�  �	
�

B��� ������� B��� ������������
���$$���&�����)	
#�  �	
 	)�

 *�� +�� ,� +�� ,�

���@� �@� �� �$�N� �� *$?N� �-�

���?� -&� �� �$�N� -� ?$@N� MF�

��&�� M-� &� �$�N� *� &-$FN� �*�

��&&� M-� �� �$�N� *� &-$FN� �@�

��&�� �-� �� �$�N� F� &*$&N� �?�

2� ����%0������ �5#	�� ������
���
� ��3��
�� ��	
�� �#���������� ���� �������	�����
1
����
������ � ����� ����� 
�� �� �4��#�0������� (�4�����	$� �����	��%
$� �4������
��� +�������4����������1�����
$�������������
�����
��������
���%����3��#�0�������#�#�������
��
����� ���������� #���� ������������ ������	� � A����� ��������
� �	����� ���%3��$� �������	
�� ��
������������ �4�����0���� �#������� �� ��������� ��
���� ����������5�� #������ ��0�� � � Y�
����������0��� ��� ������������ ���1�������� ������� ���������	��$� ���� ������ ������3��
������������ �� �4�����0�������� ��� ���� ����%0�����$� ����� 0�1#�	#�� ������� �4��� � :���
�������$� ��� ������� %�
�����$� �
��� ��� ������������ 1
��������� ������3�� �� �������� �
���1�������
8����������� G1�����4��H � 2� ���
�	��� �
���8� ���8$� ������� ���%������� �� ������ 1
����
��������
����������� ��� �4�����<%��6�� ������� �� 1�����
� %����
������6��3����� �#������ #������������������
���� ��0��� � .����� �������	
�� ���6�� #��%1
8� 
������� ���������$� ��� �������
�� ��
������ ����
������������%
���6����������������������������������� ��

(6�#�1
����
������� 

 

����C���#���� �$��#� �0�
@-#+�
���&�# � ��$���
�	�# )�)�&��#��� 

 

	)�
@-#+�
���&�# � ��$���

�	�# )�)�&��#����

@-#+�
���&�# � ��$���
�	�# )�)�&���������� ���(3�	��

�& 6)�&������&����
�4�#�&	(�� �

@-#+�
���&�# � ��$����	�# )�)��
����&D>�
����&��#����

��&�� �� �N� ��



21 
 

��&&� �� �$&*N� ��

��&�� ��� &$?N� ��

�6� �� 1
����
�������
�� ����� �
���1����� ��������� �
��������$� ��1
���6���� ��� ������ ��������� (%� �
#����	��$� %
���6������ �4������������$� ���������� ���4�����
$� ����������� ������
�����
���0����$��������'�����������5#	��1
����
��������%�
����
���� + 

 

  
elérhet�ség 

átlagos ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok száma 
munka-napokon 

átlagos utazási 
id� autóbusszal 

Legközelebbi 
centrum 

25-30 perc Kb. 20 60 perc 

Megye-székhely 60-80 perc 4:00 óra és 22:00 
óra között óránként 

90 perc 

F�város 60-80 perc 4:00 óra és 22:00 
óra között óránként 
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2012-2013. tanév     

Telephely: Visegrád 
Tagozat meg-

nevezése  
Létszám Napközis Bejáró 

1. évfolyam A osztály   23 18 6 

1. évfolyam B osztály 
Kisoroszi 
tagiskola 

6 5 0 

2. évfolyam A osztály   28 26 3 

2. évfolyam B osztály   4 4 0 

3. évfolyam A osztály   25 25 8 

3. évfolyam B osztály   2 0 0 
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4. évfolyam A osztály   26 24 10 

4. évfolyam B osztály   10 4 0 

5. évfolyam A osztály   21 12 6 

5. évfolyam B osztály   0 0 0 

6. évfolyam A osztály   20 13 7 

6. évfolyam B osztály   0 0 0 

7. évfolyam A osztály   18 11 6 

7. évfolyam B osztály   0 0 0 

8. évfolyam A osztály   16 2 7 

8. évfolyam B osztály   0 0 0 

Összesen:   199 144 53 
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   A  B  C  D  E  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenl�ségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkit�zés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma  

I. A mélyszegénységben él�k és a romák esélyegyenl�sége  

1 Foglalkoztatás 

A településen 
m�köd� 
vállalkozások sajátos 
módon többségében 
nem visegrádiakat 
foglalkoztatnak. 
Ennek egyik oka a 
munkakörülmények 
(munkarend, 
szabadnapok, 
munkabér stb.) és a 
munkát keres� 
fiatalok, valamint az 
országos átlaghoz 
képest jó 
körülmények között 
él� lakosság elvárásai 
közti ellentétben 
keresend�. Fenti 
táblázatok adatai 
alapján, Visegrádon a 
regisztrált 
munkanélküliek 
többsége a magasabb 
iskolai végzettség�ek 
köréb�l kerül ki. �k 
végzettségüknek és 
elvárásaiknak 
megfelel�en kívánnak 
elhelyezkedni, így 
inkább vállalják 
átmenetileg a 
munkanélküliséget és 
más településen, vagy 
külföldön keresnek 

A magasabb iskolai 
végzettséggel 
rendelkez�k 
könnyebb 
elhelyezkedése. 

Nemzeti Ifjúsági 
Stratégia, 
Településfejlesztési 
Koncepció, az 
iskola pedagógiai 
programja 

Pályaorientációval 
kell el�segíteni a 
helyi munkaer� piaci 
kínálat és a fiatalok 
továbbtanulásának, 
szakmaválasztásának 
összehangolását.
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munkát. Nem 
mérhet�, ám létez� 
probléma, hogy az 
álláskeresés 
folyamatát lassítja a 
helyben hozzáférhet� 
úgynevezett 
„feketemunka”.  

2 
Lakhatás 
javítása 

Az önkormányzat 
bérlakásállományának 
és szociális 
lakásállományának 
növelése szükséges a 
fiatalok letelepedése, 
valamint a nehéz 
helyzetbe került 
személyek/családok 
boldogulása 
érdekében. 

A fiatalok 
letelepedésének 
el�segítése, nehéz 
helyzetbe került 
személyek/családok 
támogatása. Még 
akkor is, ha 
jelenleg nincs 
szükség több 
szociális lakásra. 
Fel kell készülni 
esetleges nehezebb 
id�kre. 

♣ Visegrád Város 
Önkormányzat 
Képvisel�-
testületének 2/2013. 
(II.16.) 
önkormányzati 
rendelete az 
önkormányzat 
2013. évi 
költségvetésér�l. ♣ 
A Visegrádi 
Önkormányzat 
11/2006. (V. 19.) 
ör. rendelete a 
lakások és 
helyiségek 
bérletér�l, valamint 
a lakbérek 
mértékér�l. ♣ A 
Visegrádi 
Önkormányzat 
8/2001. (IX. 13.) ör. 
rendelete az állami 
támogatásból 
létesül� költségelv� 
lakások 
bérbeadásáról: A 
rendelet célja: Az 
állami támogatásból 
és a helyi 
önkormányzat által 

Visegrádon a 
lakosság nagy része 
saját 
lakásban/házban él, 
vannak több 
generációs porták is. 
A visegrádi 
születés�ek kevésbé, 
az Erdélyb�l érkez
munkavállalók 
inkább albérletben 
élnek. Visegrádon az 
elmúlt években több 
család is 
letelepedett, �k 
részben építkeztek, 
részben pedig régi 
visegrádi 
ingatlanokat 
vásároltak meg. A 
városban hajlék 
nélkül él� személ
nincs, a 
veszélyeztetett 
lakhatási helyzetek 
száma a 2013. június 
elején bekövetkezett 
árvíz miatt egy. Az 
érintett családot egy 
önkormányzati 
tulajdonú lakásban 
helyeztük el. Az 
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biztosított saját 
forrásból megépül 
önkormányzati 
bérlakások bérleti 
jogának odaítélése, 
a bérleti jogviszony 
szabályozása és 
egyéb feltételek 
meghatározása. 
Visegrád Város 
Önkormányzat 
Képvisel�-
testületének 4/2013. 
(III. 22. ) 
önkormányzati 
rendelete a pénzben 
és természetben 
nyújtott szociális 
ellátások helyi 
szabályairól ♣ 
Szabályozási terv ♣ 
Településfejlesztési 
koncepció ♣ 
Visegrád Város 
Környezetvédelmi 
Programja 2010-
2015  

önkormányzat 
szociális 
lakásállományát 
b�víteni kellene a 
fiatalok itt tartásának 
érdekében. Ennek 
nyilván anyagi 
akadályai vannak. 
Rövidtávon 
megoldható 
probléma azonban az 
önkormányzati 
szükséglakások 
állományának 
b�vítése. A 
rendelkezésre álló, 
most lakhatatlan 
önkormányzati 
ingatlanok lakhatóvá 
tétele kisebb anyagi 
ráfordítással 
megoldható. A HEP 
felülvizsgálata során 
az erre vonatkozó 
adatokban 
növekedést kell 
tapasztalnunk. 

 

 

 

 

 

II. A gyermekek esélyegyenl�sége  
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1 

Természetes 
szaporodás 
arányszámainak 
javítása 

A természetes 
szaporodást mutató 
táblázatok riasztó 
adatokat mutatnak. A 
halálozások száma a 
születések számának 
több mint a duplája. 
Ezek az adatok 
azonban tartalmazzák 
a két szociális 
otthonban elhunyt, 
odakerülése napjától 
visegrádi lakcímmel 
rendelkez� lakók 
számát is. Célszer� 
lenne ezeket a 
halálozási eseteket 
külön is 
nyilvántartani, hiszen 
csak úgy kaphatunk 
valós képet Visegrád 
állandó népességének 
természetes 
szaporodásáról.  

A természetes 
szaporodás 
arányszámainak 
javítása. 

Anyakönyvi 
nyilvántartás, a két 
id�sek otthonának 
nyilvántartása. 

A halálozások 
számának 
nyilvántartásba 
vételekor külön is 
nyilvántartásba kell 
venni a két id�sek 
otthonában elhunyt 
személyek számát az 
állandó népesség 
valós természetes 
szaporodásának 
feltérképezése 
érdekében. 

2 

Rosszabb 
teljesítményt 
nyújtó gyerekek 
motiválása 

A jutalmazás, díjazás 
általában összefügg a 
jó teljesítménnyel, 
ami viszont inkább a 
jobb társadalmi 
helyzet� gyermekekre 
jellemz� (azért 
vannak kivételek. Sok 
esetben a gyengébb 
teljesítményt nyújtó, 
rossz szociális 
helyzetben él� 
gyerekek 
kompetencia érzése 
rendkívül alacsony, 
ezért alul motiváltak 

A hátrányos 
helyzet�, rosszabb 
teljesítményt nyújtó 
gyerekek 
motiválása, 
kompetencia 
érzésük növelése, 
kiugrási 
lehet�ségeik 
növelése. 

Az általános iskola 
pedagógiai 
programja, 
Visegrád Város 
Önkormányzat 
Képvisel�-
testületének 2/2013. 
(II.16.) 
önkormányzati 
rendelete az 
önkormányzat 
2013. évi 
költségvetésér�l. 

Ki kell dolgozni egy 
olyan jutalmazási 
rendszert, mely 
motiválja a rosszabb 
teljesítmény� 
tanulókat egyben 
segíti a rosszabb 
körülmények között 
él� családokat. (Pl. 
jutalom táborozás, 
könyvek, ajándék...)
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mind tanulási, mind 
pedig magatartási 
szempontból. Ki kell 
dolgozni egy olyan 
jutalmazási rendszert, 
mely motiválja a 
rosszabb 
teljesítmény� 
tanulókat egyben 
segíti a rosszabb 
körülmények között 
él� családokat. (Pl. 
jutalom táborozás, 
könyvek, ajándék...) 

III. A n�k esélyegyenl�sége  

1 
Bölcs�dei 
igények 
feltérképezése 

Visegrádon nincs 
bölcs�de, sem családi 
napközi. Jelenleg 
nincs birtokunkban 
olyan felmérés, mely 
a visegrádi 
kisgyermekes anyás 
bölcs�dei igényeit 
méri fel. Mivel tudok 
olyan gyermekekr�l, 
akik más településen 
járnak bölcs�débe, 
szükségesnek látom 
egy ilyen felmérés 
elkészítését. 

A kisgyermekes 
édesanyák 
elhelyezkedésének, 
illetve munkaer�-
piacra történ� 
visszatérésének 
megkönnyítése, a 
családok 
megélhetésének 
javítása. 

Visegrád Város 
Önkormányzat 
Képvisel�-
testületének 2/2013. 
(II.16.) 
önkormányzati 
rendelete az 
önkormányzat 
2013. évi 
költségvetésér�l. 

Els� körben 
felmérést kell 
készíteni a visegrádi 
kisgyermekes anyák 
körében a 
bölcs�dével 
kapcsolatos 
igényeikkel 
kapcsolatban. 
Amennyiben a 3 év 
alatti gyermekek 
számához képest 
magas az ellátást 
igényl�k száma, meg 
kell vizsgálni az 
Önkormányzat 
tárgyi, személyi 
anyagi feltételeit egy 
bölcs�de esetleges 
létre hozásához. 
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IV. Az id�sek esélyegyenl�sége  

1 

A fiatalok 
szociális 
érzékenységének 
javítása 

Az id�skorúak 
közösségben tartása, 
életmin�ségük 
javítása fontos 
feladata egy város 
közösségének. A 
fiatalokban nehezen 
alakul ki az 
együttérzés az id�sek 
irányában, ezen 
szükséges javítani. 

Az id�skorúak 
gyengébb fizikai 
állapotából adódó, 
mindennapi élethez 
kapcsolódó 
tevékenységének 
segítése. Ezáltal 
nem csak egy 
létez� probléma 
kezelésében kapnak 
a családok, illetve 
közvetve az 
Önkormányzat 
segítséget, hanem a 
fiatalok szociális 
érzékenységének 
növelését is elérjük. 
Tehát nevelési célja 
van. 

- 

Fel kell venni a 
kapcsolatot az 
általános iskola 
pedagógusaival. A 
Népjóléti Bizottság 
dolgozzon ki egy 
rövid távon 
megvalósítható 
programot. Pl. 
hétvégi bevásárlás, 
információkhoz jutás 
segítése az 
interneten keresztül, 
kerti munkák, 
favágás segítése.
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V. A fogyatékkal él�k esélyegyenl�sége  

1 

Fogyatékkal 
él�k elláátásval 
kapcsolatban 
adatgy�jtés 

Nincs elegend� adat 
birtokunkban a 
Visegrádon 
fogyatékkal él� 
személyek ellátásával 
kapcsolatban. 

A fogyatékkal 
él�kkel kapcsolatos 
adatok begy�jtése 
elengedhetetlen, 
hiszen csak így 
tudjuk 
feltérképezni az 
intézkedést kívánó 
problémákat a helyi 
fogyatékkal él�k 
társadalomba 
történ� minél jobb 
beilleszkedése 
érdekében. 

- 

A HEP 
felülvizsgálatáig 
létre kell hozni egy 
adatbázist a 
fogyatékkal él� 
visegrádiak 
helyzetér�l. Ha 
menet közben 
feltáródik egy 
probléma, annak 
megoldására 
intézkedés létre 
hozása szükséges 
ha kell, a HEP 
módosításával. 
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1Költségvetési rendelet, Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendlelet, Szociális alapellátásokról szóló rendelet, 
Gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjakról szóló rendelet, Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, 
valamint a fizetend� térítési díjakról szóló rendelet, A fiatal házasok és a családok támogatásáról szóló rendelet, A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményr�l, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló rendelet, A polgármesteri hivatalban 
foglalkoztatott köztisztvisel�ket megillet� juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet, A város 
közm�vel�dési feladatairól és ellátásának feltételeir�l szóló rendelet, Környezetvédelmi program, A parkolás rendjér�l szóló rendelet, Az 
önkormányzati rendeletek el�készítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet, Helyi adókról szóló rendelet, Lakások és 
helyiségek bérletér�l, valamint a lakbérek mértékér�l szóló rendelet, Az állami támogatásból létesül� költségelv� lakások bérbeadásáról 
szóló rendelet, Helyi építési szabályzat, Szabályozási terv, Településfejlesztési koncepció  
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Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
    polgármester                 aljegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete

Szám:    23/2013. 
Határozatok száma: 143-151/2013. (07.11.)

JEGYZ�KÖNYV

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. július 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l 

1. Schulek utcai lakók kérelmének megvitatása 

2. Dunai árvíz okozta károk elhárítására vonatkozó vis maior pályázat benyújtása 

3. Kompok, révek felújítására, fenntartására kiírt pályázaton való részvétel 

4. A 118/2013. (05.23.) Ökt. határozat (A Pest Megyei Kormányhivatallal megkötött 
Visegrád, F� u. 57. szám alatt lév� rend�rség és okmányiroda megjelölés�
ingatlanra vonatkozó üzemeltetési és fenntartási megállapodás) módosítása 

5. Csobánka és Pilisszentkereszt települések csatlakozása a Családsegít� és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményfenntartó társuláshoz 

6. Tulajdonosi hozzájárulás a Visegrád, Rigó utca 4. 788/2 helyrajzi számú ingatlan 
el�tt az utca csapadékátvezetés kialakításához 

7. Schüszterl Károly képvisel� tiszteletdíjának felajánlása
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. július 11-én 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak:

Képvisel�k: 

    Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

Távol maradt képvisel�:

Bártfai István 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

Tanácskozási joggal:

Dr. Szabó Attila aljegyz�

Megjelent meghívott:

    Abonyi Géza a Schulek utcai lakók képviseletében
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 
f�vel van jelen (7 f�b�l) határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Bártfai István képvisel� úr el�re jelezték távolmaradásukat. Ismertette a 
meghívóban szerepl� napirendi pontokat.  

Schüszterl Károly: Jelezte, hogy szeretné napirendre venni a képvisel�i tiszteletdíjról való 
lemondást, illetve annak felajánlását. 

Félegyházi András: Mivel a napirendhez egyéb módosító javaslat nem érkezett, kérdezte a 
képvisel�ket, aki Schüszterl Károly képvisel� úr módosító javaslatával együtt az ülés 
napirendjét elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze!

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István képvisel�k nem voltak jelen) az ülés napirendjét, a módosítással együtt elfogadta.

1. tsp: Schulek utcai lakók kérelmének megvitatása
El�terjeszt�: Bártfai István Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
Meghívott:  Abonyi Géza a Schulek utcai lakók képviseletében 

Félegyházi András: A Schulek utcai lakók által, április 26-án érkezett egy levél, melyben 
Abonyi Géza a lakók képviseletében kéri, hogy a Schulek utca azon részének a rendbetételét, 
amely nem kap idén végleges burkolatot, egészüljön ki a vízelvezetést szolgáló 
földmunkákkal, továbbá hogy hozzon a testület olyan határozatot, amely a jöv� évi 
költségvetésben el�irányoz egy összeget a Schulek utca teljes hosszának végleges 
elkészítésére.  
Mint ismeretes ennek az utcának a rendbetétele már évek óta napirenden van és a 
költségvetésben erre az évre az els� szakasz, a Mária kápolnától a Royal szállóig terjed�
szakasza van el�irányozva. A tervmódosítás eljárása már 8 hónapja tart, de sajnos még mindig 
nincs érvényes engedélye az önkormányzatnak. Tekintettel arra, hogy a Városüzemeltetési 
Bizottság elnöke most nincs jelen, felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse a 
bizottság véleményét.  

Dr. Szabó Attila: A bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a Schulek utca második 
ütemének pormentes burkolattal történ� ellátásához sajnos az idei évben nincs a 
költségvetésben elegend� forrás, illetve az utca második ütemének kiemelten kezelése a 2014. 
évi költségvetésben nem javasolt, mert ez már az idén is kiemelten volt kezelve és nem lehet 
minden évben ugyanazon lakosokat el�nyben részesíteni. Így a bizottság a kérelemben 
foglaltakat nem fogadta el, és ezt javasolja a Képvisel�-testületnek is.  

Mikesy Tamás: Ez az önkormányzat rögtön az után, hogy megalakult els�ként foglalkozott a 
Schulek utcával, újra megterveztette, sajnos jelenleg is 8 hónapja várja az építési engedélyt, 
mely a korábbi vezetés idején lejárt. Az utca els� szakaszának rendbetételére a 
költségvetésben rendelkezésre áll a fedezet, de az utca második szakaszára vonatkozóan idén 
nem vállalhat kötelezettséget a testület a jöv� évi költségvetés terhére. Ezen kívül nagyon sok 
olyan beruházás van még, ami megoldásra vár és ugyanígy 20 éve húzódik, ezért nem lenne 
tisztességes jöv�re újra a Schulek utcát el�nyben részesíteni. Ett�l függetlenül azt gondolja, 
hogy be kell majd fejezni ezt az utcát, az ott lakókat megérti, de úgy gondolja, hogy ett�l az 
önkormányzattól ez az utca így is többet kap, mint az eddigi önkormányzatoktól együtt véve.
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Bálint Zsolt: Mit értettek az utca pormentesítésén? 

Abonyi Géza: Megköszönte, hogy a Képvisel�-testület napirendre t�zte a kérelmet. A levéllel 
olyan megoldást szeretnének keresni a problémára, amely nem kíván az önkormányzattól 
olyan további áldozatot, mint amire egyébként is lehet�sége van. Úgy gondolja, hogy az nem 
lehetetlen, - és erre a múltban is volt gyakorlat arra - hogy a testület olyan döntést hoz meg, 
ami már a jöv� évi költségvetést terheli majd. De ha a testület úgy érzi, hogy ez nem helyes, 
akkor ezt ki kell mondani. A pormentesítésen az ún. „bogdányi murvára” illetve k� zúzalékra 
gondol, ami viszonylag jó megoldást jelentett már korábban is. Véleménye szerint a második 
szakaszon egy gépmunkával meg lehetne oldani, hogy az út mellett legyen csapadékvíz 
elvezetés és a kaphatna egy bogdányi k�zúzalékot, ami 1-2 évig megoldás lehetne. Úgy 
gondolja, hogy az ott lakók tisztességesen fizetik az adót, tehát ennyit megtehetne az 
önkormányzat, hogy a saját gépi és kézi erejével megoldja ezt a problémát. 

Bálint Zsolt: Elmondta, nem látja valószín�ségét annak, hogy ez a jöv� évi költségvetésbe 
bekerül, mivel, ha minden jól megy, akkor városközpont beruházás lesz jöv�re, ahhoz is fog 
kelleni plusz forrás.  

Mikesy Tamás: Sajnos az ideiglenes megoldás is sokba kerül, ha pedig kialakítanák a tükröt 
és elkészítenék a vízelvezetést, csak éppen a végleges burkolatot nem kapná még meg ez a 
szakasz, az is kb. 10 millió forintot jelentene, és azért ez nem olyan munka, amit az 
önkormányzat saját embereivel meg tudna oldani.  

Schüszterl Károly: Elmondta, hogy azért készül el most az els� szakasz, mert ennek a 
kivitelezése egyszer�bb, a második szakasznál a vízelvezetésen azt kell érteni, hogy a Dunába 
kell vezetni a vizet, ehhez a Duna-parti sétány melletti árkot ki kell takarítani, hogy a víz 
kifolyjon. Véleménye szerint az 5-10 cm zúzalék rászórása nem megoldás, mert a víz nem fog 
elfolyni.  

Félegyházi András: A jöv� évi kötelezettségvállalás kb. 16-18 millió forint lenne, de ez 
egyébként is a jöv� évi költségvetés összeállításakor lesz kérdés, nem most.  

Mikesy Tamás: Kéri, hogy Abonyi Géza által felvetett megoldást a m�szaki ügyintéz� és a 
f�építész vizsgálja meg, majd kerüljön el�ször a bizottság, utána pedig a testület elé anyagi és 
m�szaki javaslattal együtt, hogy a testület egyáltalán meg tudja ezt vizsgálni.  

Félegyházi András: Véleménye szerint, amit Abonyi Géza javasol, az a fajta karbantartási 
munka, ami nem bizottság és nem is testületi hatáskör, hanem a m�szaki osztály véleményezi 
és utána VKG csoport tudja kivitelezni.  
Mivel egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ismertette az el�terjesztésben szerepl�
határozati javaslatot.  

Hintenberger András: Javasolta, hogy a határozati javaslatba az kerüljön bele, hogy a 
képvisel�-testület a 2014. évi költségvetésében el�zetes kötelezettséget nem vállal, de a 
kiemelt beruházások közé kerülését megvizsgálja. 

Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki Hintenberger András módosító javaslatával 
egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
143/2013. (07. 11.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
Hintenberger András módosító javaslatát, az alábbiak szerint:  
„mivel  a Schulek utca második ütemének pormentes burkolattal való ellátásához a 2013. évi 
költségvetésben nem áll rendelkezésre tartalék, illetve a képvisel�-testület 2014. évi 
költségvetésében el�zetes kötelezettséget nem vállal, ezért a kérelmet elutasítja, de a kiemelt 
beruházások közé kerülését megvizsgálja”. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

Félegyházi András: Mivel egyéb módosító javaslat nem érkezett, kérdezte a képvisel�ket, 
aki a módosított határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
144/2013. (07. 11.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, mivel a Schulek utca 
második ütemének pormentes burkolattal való ellátásához a 2013. évi költségvetésben nem áll 
rendelkezésre tartalék, illetve a képvisel�-testület 2014. évi költségvetésében el�zetes 
kötelezettséget nem vállal, ezért a kérelmet elutasítja, de a kiemelt beruházások közé kerülését 
megvizsgálja. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

2. npr.: Dunai árvíz okozta károk elhárítására vonatkozó vis maior pályázat 
benyújtása

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: A polgármesteri hivatal összeállította a Dunai árhullám okozta károk 
helyreállítására vonatkozó vis maior pályázatot. A m�szaki szakért� elkészítette a károk 
helyreállítására vonatkozó költségbecslést, ami 42.108.336,- Ft, mely tartalmazza a 
sportcsarnok kazánházának és az óvoda pince helyreállítását is. Ezekre az épületekre az 
önkormányzat biztosítással rendelkezik, a biztosító jelezte, hogy megtéríti a kárt, ezért ez 
külön soron szerepel 1.606.943,- Ft-al. A helyreállításban a nagyobb tételt több helyen a járda 
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és az út helyreállítások adják, illetve szerepel benne a Platán sor és az Apátkúti patak meder 
helyreállítása is. A védekezés összköltsége 81.168.234,- Ft, mely még változhat, hiszen a 
homokzsákok elszállításának pontos összege még nem ismert. A saját forrás összege: 
4.050.140,- Ft, mely a költségvetés dologi és fejlesztési kiadásainak sora terhére biztosított, a 
vis maior igény 117.619.487,- Ft, a forrás összesen: 123.276.570,- Ft. 

Mikesy Tamás: A számlák teljesítésének valósságát az önkormányzat ellen�rizte? 

Félegyházi András: A számlákat az önkormányzat csak abban az esetben tudja kifizetni, 
amennyiben mindent le tudnak bizonylatozni, tehát ezeknek a számláknak minden forintja 
alátámasztható és bebizonyítható.  

Bálint Zsolt: El�leget kapott már az önkormányzat? Ha kapott, akkor hogyan lesz elosztva? 

Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy 25 millió forint el�leget kapott az önkormányzat, de amíg  
a vállalkozások a pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentumokat be nem csatolták, 
addig nem történik kifizetés, de amint ez megvan, akkor mindenki, akinek számlája van bent, 
fog kapni arányaiban ebb�l az összegb�l.  

Félegyházi András: Mivel egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl�, és aljegyz� úr által ismertetett összegekkel 
kiegészített határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
145/2013. (07. 11.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 
Belügyminisztérium által a ”vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól” 
szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján meghirdetett 2013. évi vis maior tartalék 
támogatására kiírt pályázaton részt vesz. 
2.) A pályázatban szerepel a védekezés költsége. 
3) A védekezés kapcsán a Visegrád,  64/14,166/3, 120, 55, 65, 94, 85/6, 72, 158, és 243 hrsz 
önkormányzati tulajdonban lév� ingatlanokban keletkezett károk helyreállításának  
megtérítése. 
4) A káresemény forrásösszetétele:

                                                               adatok Ft-ban 

Megnevezés 2013. év % 

            Saját forrás 4.050.140.- Ft            3,2 

Biztosító kártérítése 1.606.943.- Ft 1,4 

Egyéb forrás 0 Ft 0
Vis maior igény 117.619.487,- Ft 95,4 

Források összesen 123.276.570,- Ft 100
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5) A védekezés összköltsége 81.168.234,- Ft melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja 
biztosítani 
6) A károk helyreállításának (tervez�i költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
42.108.336.- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
7) A képvisel�-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett ingatlanok Visegrád 
Város Önkormányzat tulajdonát képezik. 
8) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat a 85/6 hrsz és a 72 hrsz 
alatti ingatlanokra rendelkezik biztosítással, a pályázatban szerepl� más ingatlanokra 
vonatkozóan nem rendelkezik biztosítással. 
9) Az 85/6 hrsz és a 72 hrsz ingatlanokban keletkezett káreseményre az önkormányzat 
biztosítási összeget igényelt, a többi ingatlanokra nem. 
10) Az önkormányzat más – a tulajdonában lév� – vagyontárggyal a feladatát nem tudja 
ellátni. Egyúttal vállalja a károsodott ingatlannak költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történ� helyreállítását. 
11) A képvisel�-testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésr�l szóló 2/2013. 
(II.16.) számú rendelet dologi kiadások sora terhére biztosítja. 
10) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a támogatási igénybejelentés benyújtására. 
  

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: a pályázat benyújtására: 2013. július 20.

3. npr.: Kompok, révek felújítására, fenntartására kiírt pályázaton való részvétel
 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Az Atlantisz-Visegrád Club Kft. ügyvezet�je idén is kérelemmel fordult a 
Képvisel�-testülethez, melyben jelzi, hogy a kompok, révek és az azokhoz szükséges parti 
létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása 
igénybevételére a nemzeti fejlesztési miniszter által kiírt pályázaton részt venne. A pályázat 
tartalmazza a parti és úszó létesítmények felújítása, korszer�sítése, f�gép cseréjét 
22.175.362,- Ft összegben, melyb�l a 30%-os önrészt, 6.652.608,- Ft-ot � vállalja, így az 
önkormányzat költségvetésére ez terhet nem róna.  

Schüszterl Károly: Az 5 éves üzemeltetést most is vállalnia kell az önkormányzatnak? Mi 
történik akkor, ha nem üzemelteti, például, ha becs�döl közben? 

Dr. Szabó Attila: Igen, az önkormányzatnak az 5 éves üzemeltetést most is vállalnia kell. Ha 
nem üzemelteti, akkor a részarányos összeget vissza kell fizetni.  

Bálint Zsolt: Akkor jó lenne, ha biztosítékot kapna arra az önkormányzat, hogy ha becs�döl a 
vállalkozó, akkor � visszafizeti azt a pénzt. Egyébként a pályázat benyújtása ellen semmi 
kifogása nincs, eddig is jól m�ködött ez így, hogy az önkormányzat segítségével adták be, az 
önrészt pedig � vállalta.  

Dr. Szabó Attila: Ez eddig is így volt és most is nyilatkozott arról, hogy vállalja. 
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Félegyházi András: Mivel egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� A) jel� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
146/2013. (07. 11.) 
HATÁROZATA

1. Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési miniszter által 37/2013. (VII.3.) 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 2013. 
évi pályázati felhívására pályázatot nyújt be. 
2. Visegrád Város Önkormányzata a pályázati támogatást a Visegrád-Nagymaros 
révátkelés üzemeltetéséhez szükséges úszó és parti létesítmények felújítására, 
korszer�sítésére, valamint f�gép cseréjére kívánja fordítani. 
3. Az úszó és parti létesítmények felújításának korszer�sítésének, valamint a f�gép 
cseréjének költsége összesen 17.460.915,-Ft+Áfa= 22.175.362,- Ft. Az igényelt támogatás 
12.222.640,- Ft+Áfa=15.522.753,-Ft (a költség 70 %-a), melyhez a szükséges saját forrást 
5.238.274,- Ft+Áfa=6.652.608,- Ft-ot az önkormányzatnak az Atlantisz-Visegrád Club Kft, 
mint a révátkelés üzemeltet�je biztosítja.  
4. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyben vállalja a Visegrád-
Nagymaros közötti révátkelés minimum 5 éves id�tartamra szóló tartós üzemeltetését. 
5. A képvisel�-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 szerz�dést kösse meg. 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: a pályázatok benyújtására: 2013. július 16.

4. npr: A 118/2013. (05.23.) Ökt. határozat (A Pest Megyei Kormányhivatallal 
megkötött Visegrád, F� u. 57. szám alatt lév� rend�rség és okmányiroda 
megjelölés� ingatlanra vonatkozó üzemeltetési és fenntartási megállapodás) 
módosítása

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: A május 23-i ülésen a testület, hosszas el�készületet követ�en elfogadta a 
Pest Megyei Kormányhivatallal a rend�rség és okmányiroda épületére vonatkozó üzemeltetési 
és fenntartási megállapodás tervezetét. Ezt követ�en a határozatot és a Kormányhivatal által 
javasolt és testület által jóváhagyott változatot elküldte a hivatal, de �k visszajeleztek, hogy az 
általuk is elfogadotthoz képest módosítást eszközöltek a megállapodás tervezetben, így akkor 
az nem került még aláírásra. A tervezetben több kisebb módosítást eszközöltek, mint például a 
75 m² helyett csak 55 m²-t vennének igénybe, illet�leg a 3. pontban törlésre került az a 
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mondat, amit korábban Hintenberger András képvisel� úr javasolt, miszerint az „Átvev�
tudomásul veszi és hozzájárul, hogy Átadó az 1. pontban szerepl� ingatlant bármikor 
megoszthatja, azzal, hogy az ingatlan megosztással Átvev� jogainak gyakorlását és a 
közszolgáltatás nyújtásának folyamatosságát nem korlátozza vagy akadályozhatja”. ez olyan 
mérték� módosítás a korábban testület által elfogadott tervezethez képest, hogy ismét 
testületnek kell döntenie a módosított megállapodás tervezetr�l. 

Bálint Zsolt: Elmondta, hogy ez utóbbi módosítást nem érti. Mi volt az indok? 

Dr. Szabó Attila: Hogy a jogászuk nem tudja támogatni.  

Mikesy Tamás: Véleménye szerint, ha az ingatlan megosztásra vonatkozóan nem kerül 
semmi bele a megállapodásba, akkor kés�bb az önkormányzat megoszthatja azt, mivel az 
épület a sajátja.  

Hintenberger András: Véleménye szerint, ha nem kerül bele, akkor az önkormányzat attól 
még továbbra is kezdeményezhet telekmegosztást, ha az � területüket nem érinti, akkor 
elvárható az a jóindulat részükr�l, hogy nem fogják azt megakadályozni.  

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
147/2013. (07. 11.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 118/2013. 
(05.23.) Ökt. határozatát az alábbiak szerint. 
2.) A Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában lév�, Visegrád belterület 38 hrsz. alatt 
nyilvántartott természetben a 2025 Visegrád, F� u. 57. szám alatt lév�, kivett rend�rség és 
okmányiroda megjelölés�, a Pest Megyei Kormányhivatalnak kizárólagos használatába 
átadott 55 m² terület� épületrész fenntartásának, üzemeltetésének, karbantartásának 
részleteire vonatkozó Megállapodást jóváhagyja. 
3.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a határozati javaslat 
mellékletét képez� megállapodás aláírására. 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal

5. npr: Csobánka és Pilisszentkereszt települések csatlakozása a Családsegít� és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményfenntartó társuláshoz

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.
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Dr. Szabó Attila: A Képvisel�-testület tavaly decemberi ülésén döntött úgy, hogy részt kíván 
venni a Családsegít� és Gyermekjóléti intézményfenntartó társulásban, a megállapodást ezt 
követ�en polgármester úr alá is írta. Csobánka és Pilisszentkereszt települések most döntöttek 
úgy, hogy csatlakozni szeretnének az intézményfenntartó társuláshoz, de ehhez a tag 
képvisel�-testületeknek min�sített többséggel jóvá kell hagyniuk a kérelmüket. Plusz 
költséget ez nem jelent az önkormányzatokra nézve, mert a normatíva fedezi azt.  

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
148/2013. (07. 11.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Csobánka és 
Pilisszentkereszt települések a Dunakanyari Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozásukhoz hozzájárul, elfogadja. 
2) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Csobánka és 
Pilisszentkereszt településeket a testületi döntésr�l írásban értesítse. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

6. npr: Tulajdonosi hozzájárulás Visegrád, Rigó utca 4. 788/2 helyrajzi számú 
ingatlan el�tt az utca csapadékátvezetés kialakításához

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Sziva Levente azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy az ingatlanán 
összegy�lt csapadékvizet a szomszédos, önkormányzati tulajdonú vízmosásba szeretné 
átvezetni az út alatt. A kérelmet a Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta, támogatta, azzal 
a feltétellel, hogy az építtet� gondoskodik az átvezet� cs� szakszer� méreteztetésér�l, a 
tisztítónyílás beépítésér�l és a kivitelezés határid�re történ� befejezésér�l, amely a Rigó utca 
szilárd burkolatának kiépítésének kezd� id�pontja el�tt kell megtörténnie. 

Félegyházi András: Amennyiben van rá lehet�ség, javasolja a határozati javaslat második 
pontjába belefoglalni, hogy a mindenkori tulajdonos kötelessége a csapaékvíz átvezet� cs�
tisztántartása.  

Dr. Szabó Attila: Lehet�ség van rá.  

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az általa javasolt második pontot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
149/2013. (07. 11.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja, Félegyházi 
András polgármester azon módosító javaslatát, mely szerint Sziva Levente részére kiadandó 
közút-tulajdonosi hozzájárulás egészüljön ki egy 2.) ponttal, ami tartalmazza, hogy az 
önkormányzat megállapodást köt a tulajdonossal arra vonatkozóan, hogy a kiépített 
csapadékvíz átvezetés karbantartása a telek mindenkori tulajdonosának kötelessége.  

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az így módosított határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
150/2013. (07. 11.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, közút-tulajdonosi hozzájárulást ad 
Sziva Levente a 788/2-es helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának, hogy csapadékvíz 
átvezetést létesítsen a 817-es helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú út alatt, a 788/2-es 
telek utcafronti telekhatárától a 0142/1-es helyrajzi számú vízmosásig, azzal a feltétellel, hogy 
az építtet� gondoskodik az átvezet� cs� szakszer� méreteztetésér�l, a karbantartáshoz 
szükséges tisztítóidomok beépítésér�l és a kivitelezés határid�re történ� befejezésér�l. A 
határid� a Rigó utca szilárd burkolatának kiépítésének kezd� id�pontja. 
2.) A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy megállapodást köt a tulajdonossal arra vonatkozóan, 
hogy a kiépített csapadékvíz átvezetés karbantartása a telek mindenkori tulajdonosának 
kötelessége. 

Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz�
Határid�: 2013. augusztus 8.

7. npr: Schüszterl Károly képvisel� tiszteletdíjának felajánlása
 El�terjeszt�: Schüszterl Károly képvisel� (szóbeli) 

Félegyházi András: Felkérte Schüszterl Károly képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Schüszterl Károly: Elmondta, hogy az április és májusi képvisel�i tiszteletdíjáról szeretne 
lemondani a parajdi gyerektáboroztatásra és a parajdi kapcsolatok ápolására az Áprily 
Alapítvány részére, amennyiben azt a képvisel�-testület jóváhagyja.  
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Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
151/2013. (07. 11.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Schüszterl Károly képvisel� április-május havi tiszteletdíjának felajánlását a Visegrád-Parajd 
táborra, valamint a parajdi kapcsolatok ápolása miatt az Áprily Alapítvány részére. 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: ----

Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 

Kmf. 

Félegyházi András       Dr. Szabó Attila 
    polgármester                          jegyz�



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete

Szám:    24/2013. 
Határozatok száma: 152-153/2013. (07.15.)

JEGYZ�KÖNYV

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l 

1. Vállalkozási szerz�dés a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” 
cím� KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú pályázati projekt 
megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC 
Piros Könyv szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 

�� „Az Ezeréves Visegrád Városközponti Fejlesztésével” összefügg� régészeti 
munkákhoz  kapcsolódó vállalkozási szerz�dés megkötésér�l�

�



Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. július 15-én 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak:

Képvisel�k: 

    Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
Schüszterl Károly 

Távol maradt képvisel�:

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Mikesy Tamás 

Tanácskozási joggal:

Dr. Szabó Attila aljegyz�



Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Mikesy Tamás képvisel�k el�re jelezték távolmaradásukat. A kiküldött 
napirendi pontokhoz képest, egy napirendi pontot javasol felvenni „Az Ezeréves Visegrád 
Városközponti Fejlesztésével” összefügg� régészeti munkákhoz kapcsolódó vállalkozási 
szerz�dés megkötésér�l címmel. Kérdezte a képvisel�ket, aki az így módosított napirendet 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
(Dr.Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy Tamás képvisel� nem voltak jelen) 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét a kiegészítéssel együtt elfogadta.

1. tsp: Vállalkozási szerz�dés a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” 
cím� KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú pályázati projekt 
megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Piros 
Könyv szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: A Nemzeti Felügyeleti Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti 
F�osztálya július 12-én délután küldte meg a min�ségbiztosítási tanúsítványt, ami szükséges a 
kiíráshoz. A beruházás becsült értéke 969.825.794,- Ft. A legutóbbi kiíráshoz képest néhány 
kisebb változás került beépítésre a kiírásba, ezek f�ként a referenciaigazolás pontokon történt, 
mely remélhet�leg könnyítés lesz, hiszen az el�z� fordulóban ez volt a sikertelenség oka. A 
projekt elszámolási határideje 2015. június 30., tehát a kivitelezésre álló id�szak egyre 
rövidül. 

Bártfai István: Ha esetleg eddig a határid�ig nem készül el a teljes beruházás, akkor az addig 
lehívott pénzeket is vissza kell fizetni? 

Félegyházi András: Nem, azok a számlák, amelyek teljesítés igazolással elszámolhatóak, 
azok 2015. június 30-ig kifizetésre kerülnek, de az ez után benyújtott számlák már nem. Mivel 
a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta az  
el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat 
nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Mikesy 
Tamás képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
152/2013. (07. 15.) 
HATÁROZATA

1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a „Vállalkozási 
szerz�dés a Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon cím�, KEOP-2.1.2./2F/09-11-
2011-0004 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges tervezési és 
kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Piros Könyv szerint” tárgyú közbeszerzési eljárást 
megindítja. 
2.) A Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képez� ajánlattételi 
dokumentációt elfogadja. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester



2. tsp: „Az Ezeréves Visegrád Városközponti Fejlesztésével” összefügg� régészeti
munkákhoz  kapcsolódó vállalkozási szerz�dés megkötésér�l

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: Az érintett területen több helyen lesz szükség régészeti megfigyelésre, 
feltárásra, a szentendrei Ferenczy Múzeumtól kért be az önkormányzat árajánlatot, mivel 
hivatalosan csak velük lehet erre szerz�dést kötni, ezért itt nincs is helye közbeszerzési vagy 
egyéb eljárásnak. Amennyiben bármilyen okból a projekt meghiúsul, akkor értelemszer�en ez 
a szerz�dés is érvényét veszti. 

Hintenberger András: Vélelmezhet�, hogy valamit fognak ott találni? 

Félegyházi András: A Mozi alatt tudható, hogy van egy középkori pince, a régészek úgy 
gondolják, hogy már nem valószín�, hogy mást is találnak, de mivel Visegrádnak ez a 
központi része régészeti lel�hely, ezért nem kezdhet� úgy építkezés, hogy a régészeti feltárás, 
illetve megfigyelés ne történjen. Ennek a költségei a pályázatból elszámolhatóak. 

Schüszterl Károly: Ez akkor kezd�dik csak el, ha a beruházás elkezd�dik? 

Félegyházi András: Az el�zetes régészeti feltárás során is azt a gödröt ásnák ki, amit a 
vállalkozó egyébként is kiásna az alapozás és a pincetömb miatt és a vállalkozó 
szerz�désében pedig benne van a régészekkel való együttm�ködési kötelezettség. Tehát a 
régészek 30 napig ott dolgozhatnak a területen. Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, 
illetve hozzászólás nem volt, felolvasta az  el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot, 
mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja a 
határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze!

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Mikesy 
Tamás képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
153/2013. (07. 15.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képez� tartalommal szerz�dést köt a szentendrei Ferenczy Múzeummal „Az ezeréves Visegrád 
Városközponti fejlesztésével” összefüggésben végzend� régészeti munkára, amely feltárásból 
és földmunkához kapcsolódó régészeti felügyeletb�l áll. 

Felel�s: Rüll Tamás városi f�építész 
Határid�: 2013. augusztus 9.

Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 

Kmf. 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
   polgármester                jegyz�



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete

Szám:    25/2013. 
Határozatok száma: 154-158/2013. (07.26.)

JEGYZ�KÖNYV

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l 

�

1. A 2014. évi villamos energia díjakra érkezett ajánlatok megvitatása

2. 282/2012. (11.15.) Ökt. határozat (termálvíz készletb�l történ� eladás esetén az ajánlati 
ár meghatározása) módosítása és a termálvíz szolgáltatási szerz�dés megvitatása

3. A Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 2. számú lakására vonatkozó 
pályázat kiírása  



Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. július 26-án 8:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak:

Képvisel�k: 

    Félegyházi András polgármester 
Bártfai István 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

Távol maradt képvisel�:

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Hintenberger András 

Tanácskozási joggal:

Dr. Szabó Attila aljegyz�



Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 4 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester, Bálint Zsolt és Hintenberger András képvisel�k el�re jelezték 
távolmaradásukat. Ismertette a meghívóban szerepl� napirendi pontokat, mivel azzal 
kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a napirendet elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 
(Dr.Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt és Hintenberger András képvisel�k
nem voltak jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta.

1. tsp: A 2014. évi villamos energia díjakra érkezett ajánlat megvitatása
 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: A Sourching Hungary Kft-t�l érkezett egy ajánlat a jöv� évi illetve 
2015. évre a villamos energia ellátásra vonatkozóan. Ez közvilágításra is és általános 
intézményi energia ellátásra is vonatkozik. Ez a cég energia beszerzéssel foglalkozik, úgy 
hogy egy hatalmas kontingens villamos energiát megversenyeztet és utána ezt tovább adja 
például önkormányzatoknak is. Az ár a versenyeztetés miatt kedvez�bb, mint egy általános 
szolgáltatási szerz�désben elérhet� ajánlat, de ez csak a villanyszámla egy részére vonatkozik, 
ez nem tartalmazza a rendszerhasználati díjat és a közvilágítás üzemeltetési költségeit, tehát 
ez csak nettó az energia díj. A cégnek van egy sikerdíja, tehát amennyiben elfogadja az 
önkormányzat az ajánlatát, akkor köt velük egy szerz�dést, ami alapján �k összekapcsolják az 
önkormányzatot azzal a szolgáltatóval, akiknek a neve még egyel�re ismeretlen. A sikerdíj az 
elért megtakarítás 30%-a. A jelenlegi érvényes szerz�déshez képest kedvez�bb lenne még a 
sikerdíjjal kiegészítve is. Bene Balázs pénzügyi bizottsági taggal és pénzügyi szakemberrel is 
értekezett err�l, aki szintén azt mondta, hogy ezeket az ajánlatokat el lehet fogadni, melyek 
rögzített árak a következ� 2 évre. Az Elm� egyébként a mostani ártól majdnem egy forinttal 
drágább ajánlatot adott, amikor a palotajátékok támogatása kapcsán tárgyalt velük, azóta nem 
adtak be újabb ajánlatot. 

Bártfai István: A rendszer használati díjat és az üzemeltetését nem tartalmazza ez az ár, de 
ha még ezt rászámítjuk, meg a sikerdíjat is, akkor is kedvez�bb az ár? 

Félegyházi András: A rendszerhasználati díjat és üzemeltetést továbbra is az Elm� fogja 
kiszámlázni, de az áramdíj kedvez�bb lesz az új szolgáltató által. Egyébként az üzemeltetést 
és a rendszerhasználat díját is át lehetne vinni máshová.  

Schüszterl Károly: Így nem fogja felemelni a Elm� az üzemeltetési és rendszerhasználati 
díjat? 

Félegyházi András: Ezek hatósági árak, tehát nem emelheti. Mivel a témával kapcsolatban 
több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta az  el�terjesztésben szerepl� határozati 
javaslatot, mellyel kapcsolatban javasolta, hogy a 2015. évre vonatkozóan is fogadja el a 
testület az ajánlatot. Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja az általa javasolt módosítást, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 



Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
(Dr.Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt és Hintenberger András képvisel�k
nem voltak jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
154/2013. (07. 26.) 
HATÁROZATA 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Sourcing Hungary Kft. 
által Visegrád Város Önkormányzat részére, közvilágításra és egyéb energiára tett 
árajánlatát 2015. évre is elfogadja.

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki ennek tükrében a módosított határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
(Dr.Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt és Hintenberger András képvisel�k
nem voltak jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
155/2013. (07. 26.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az Sourcing Hungary 
Kft. által Visegrád Város Önkormányzat részére a 2014. és 2015. évi közvilágításra és egyéb 
energiára tett árajánlatát elfogadja.  
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád 
Város Önkormányzat nevében a Sourcing Hungary Kft. a 2014. és 2015. évi közvilágítási és 
egyéb energia árakat tekintve a szerz�dést kösse meg.  

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

2. tps: 282/2012. (11.15.) Ökt. határozat (termálvíz készletb�l történ� eladás esetén 
az ajánlati ár meghatározása) módosítása és a termálvíz szolgáltatási szerz�dés 
megvitatása
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: Mint ismeretes, a kórház ajánlattételre kérte fel a önkormányzatot a 
termálvíz igényének biztosítására. Az ajánlattétel után a kórház által megbízott ügyvéd átnézte 
az önkormányzatnál lév� szerz�déseket a vízhasznosításra vonatkozóan, és megállapította, 
hogy nincs olyan összeférhetetlenség, ami megakadályozná azt, hogy az önkormányzat 
termálvizet adjon el a kórháznak. Az önkormányzat ajánlata kedvez�bb volt, mint a Castrumé, 
ezért a kórház úgy döntött, hogy az önkormányzattól kívánja a vizet megvásárolni. A 
szerz�désben �k 2014. augusztus 31-ét jelölték meg id�tartamra, a testület eredeti 



határozatában 2014. április 30-ig szólt. Ahhoz, hogy ez a szerz�dés aláírható legyen ezt a 
határid�t 2014. augusztus 31-re szükséges módosítani.  

Mikesy Tamás: A szerz�désbe rögzítve van, hogy a cs�vezeték a kórház tulajdonát képezi, 
tehát a Castrumnak technikai dolga nincs. A kút üzemeltet�nek, az Ásványvíz Kft-nek kell 
rendelkezésre bocsátani a vizet, de �k err�l tudnak, ez zökken�mentesen m�ködött.  

Félegyházi András: �k tudják, hogy az önkormányzat kútját üzemeltetik, tehát az 
önkormányzat utasításai alapján járnak el.  

Mikesy Tamás: Jó volna még a Thermál Hotelt is megkeresni, hogy az önkormányzattól 
vegye a vizet. 

Félegyházi András: Elmondta, hogy korábbi tárgyalások során �k elmondták, hogy mivel az 
önkormányzat által felhasználható vízkontingens az engedélyben egyértelm�en gyógyászati 
célra használható, ezért �k nem akarják kockáztatni egy esetleges per elindulását a 
Castrummal, ez érthet� is.  Így az önkormányzat azonnal kezdeményezte az Ásványvíz Kft-
nél a kút üzemeltetési engedélyének módosítását, �k intézkedtek is, ezt hiánypótoltatták, 
amire a válasz a héten ment vissza, tehát ez az eljárás folyamatban van. Amikor az engedély 
módosítása megtörtént, akkor onnantól kezdve a Thermál Hotel is tud vizet venni az 
önkormányzattól.  

Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta az  
el�terjesztésben szerepl� 1. számú határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító 
javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja az 1. számú határozati javaslatot, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, (Dr. 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt és Hintenberger András képvisel�k nem 
voltak jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
156/2013. (07. 26.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 282/2012. (11.15.) 
határozat második mondatát az alábbiak szerint módosítja: 
A termálvíz készletb�l történ� eladás esetén az ajánlati ár bruttó 80 Ft/m3, mely 2014. 
augusztus 31-ig érvényes. 
A határozat egyéb rendelkezései változatlanok.

Felel�s: --- 
Határid�: ---

Félegyházi András: Felolvasta az  el�terjesztésben szerepl� 2. számú határozati javaslatot, 
mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja a 
2. számú határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze! 



Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, (Dr. 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt és Hintenberger András képvisel�k nem 
voltak jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
157/2013. (07. 26.) 
HATÁROZATA 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
mellékletét képez� tartalommal a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházzal 2013. 
szeptember 1-t�l 2014. augusztus 31-ig terjed� id�tartamra termálvíz szolgáltatási szerz�dést 
köt. A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a szerz�dés 
aláírására. 

Felel�s: --- 
Határid�: ---

3. tsp: A Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 2. számú lakására 
vonatkozó pályázat kiírása
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.

Dr. Szabó Attila: A lakás korábbi bérl�je a tavasz folyamán felmondta a szerz�dést, a lakás 
megüresedett, a tisztasági meszelésre fel lett szólítva, ez még nem történt meg. De ahhoz, 
hogy minél hamarabb újra lakó költözhessen be a testületnek döntenie kellene a pályázat 
kiírásáról. A beérkezett pályázatokról a Népjóléti Bizottság javaslatára szintén a testület fog 
dönteni. 

Mikesy Tamás: Elmondta, hogy az augusztusi Visegrádi Hírek már a nyomdában van, tehát 
ez a pályázati kiírás már csak a szeptemberi számba férne bele.  

Schüszterl Károly: Javasolta, hogy tegyenek be inkább betétlapot, ne csússzanak ki annyira 
az id�b�l.  

Félegyházi András: Véleménye szerint ez megoldható, ezen kívül még a honlapra is felkerül 
és a hirdet�táblára is kiteszi a hivatal. 

Mikesy Tamás: Ennek tükrében javasolta, hogy augusztus 1-t�l kerüljön ki a pályázati 
felhívás, a beadási határid� legyen augusztus 30., az elbírálás határideje szeptember 5. a 
következ� rendes testületi ülés ideje.  

Félegyházi András: Egyetértett a javasolt határid�kkel. Ismertette a határozati javaslatot, 
mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 



Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, (Dr. 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt és Hintenberger András képvisel�k nem 
voltak jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
158/2013. (07. 26.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a Sziget 
utca 11. szám alatti, 2. számú önkormányzati bérlakásra, a határozat mellékletét képez�
pályázati kiírás alapján. 

Határid�: 2013. augusztus 1. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

PÁLYÁZATI  KIÍRÁS 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete a 158/2013 (07.26.) számú határozatával az állami támogatásból 
létesül� költségelv� lakások bérbeadásáról szóló többször módosított 8/2001 (IX.13.) 

számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 

pályázatot ír ki 

a Visegrád, Sziget utca  11. szám alatt lév� 2. számú lakás bérleti jogviszonyára

A pályázat benyújtásának módja és címzettje: 
A pályázatot írásban a rendelet mellékletét képez� formanyomtatványon Visegrád Város 
Jegyz�jéhez címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, F� u. 81.). A pályázati lap beszerezhet�
a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthet� a www.visegrad.hu oldalról az önkormányzat 
/rendeletek, szabályzatok/ hatályos rendeletek /8/2001. (IX.13.) szám alatt.  
A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”.  

Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshet�: 
Herold Mária igazgatási el�adó, telefonszám: 06 (26) 398-255  

A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatot az önkormányzat Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottsága 
értékeli és véleményezi, javaslatát a képvisel�-testület elé terjeszti. A lakás kiutalásáról a 
képvisel�-testület dönt.  

A pályázat beadásának határideje: 2013. 08. 30. 

A pályázat elbírálásának határideje: A 2013. 09. 05. 

A lakás elbírálást követ�en beköltözhet�. 



A lakbér összege 2013. évben 27.195,- Ft/hó. Az új bérl� az els� 3 évben csak az éves infláció 
mértékével megemelt lakbért fizeti. A 3 év lejártával az önkormányzat a lakbért 50%-al 
emelheti, majd a következ� 3 év alatt a lakbér elérheti a helyben szokásos piaci árat.  

Pályázati feltételek: 
- legalább 5 éve jelenleg is fennálló, bejelentett (állandó vagy ideiglenes) igazolt visegrádi 
lakcím, 
- vagy visegrádi munkahely legalább 1 éve (a beköltöz� házaspár/élettárs mindkét személye 
esetén követelmény),  
- maximum 40 éves életkor (a beköltöz� házaspár/élettárs mindkét személye esetén 
követelmény), 
- pályázó nem rendelkezhet lakhatás céljára alkalmas saját tulajdonú ingatlan tulajdonnal (a 
beköltöz� házaspár/élettárs mindkét személye esetén követelmény). 
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhet� az elbíráló bizottság tagjain 
kívül más személlyel.  

Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 

Kmf. 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
    polgármester                 jegyz�



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete

Szám:    26/2013. 
Határozatok száma: 159-164/2013. (08.12.)

JEGYZ�KÖNYV

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. augusztus 12-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l 

�

1. Vis maior pályázaton való részvételr�l szóló 145/2013. (07.11.) számú 
önkormányzati határozat módosítása 

2. Hozzájárulás Gyurián Mária óvón� közoktatási vezet� és pedagógus szakvizsga 
szakirányú továbbképzésre való jelentkezéséhez

3. Vifa Visegrádi Faipari Kft-vel raktározás céljára kötend� bérleti szerz�dés 
megvitatása

4. Auto News Kiadó (II. Retro Mobil Hegyi Felfutó rendezvénnyel kapcsolatos) 
közterület-foglalási kérelmének megvitatása

5. Döntés az „Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztés” projekt kapcsán a 
szerz�dés teljesítéséhez szükséges saját forrás rendelkezésre állásáról
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. augusztus 12-én 
19:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak:

Képvisel�k: 

    Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

Távol maradt képvisel�:

Hintenberger András 

Tanácskozási joggal:

Dr. Szabó Attila aljegyz� távollétében Miklós Melinda 
igazgatási csoportvezet�
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Hintenberger András képvisel�
távollétét el�re jelezte. Ismertette a napirendi pontokat, mivel ahhoz kapcsolódóan módosító 
javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a napirendet elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
(Hintenberger András képvisel� nem volt jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés 
napirendjét elfogadta. 

1. tsp: Vis maior pályázaton való részvételr�l szóló 145/2013. (07.11.) számú 
önkormányzati határozat módosítása
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: A júniusi árvíz kapcsán vis maior pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat, melyhez megérkezett a hiánypótlás, és ennek kapcsán módosítást kell 
eszközölni a korábbi testületi határozatban, mert összegszer�ségében változott a pályázat. 
Nagyságrendileg nem jelent�s, a védekezés tekintetében 7-800 ezer forint, a helyreállítás 
tekintetében szintén. Ennél jóval nagyobb keretet nem akart a Magyar Államkincstár 
befogadni, de a hivatal munkatársai az elmúlt héten igyekeztek minden követ megmozgatni 
annak érdekében, hogy minél több számlát befogadjanak.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte 
a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Hintenberger András nem volt jelen) a következ�
határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
159/2013. (08.12.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a vis maior pályázaton való 
részvételr�l szóló 145/2013.(07.11) számú Önk. határozat 4., 6., 7. és 8. pontjait az alábbiak 
szerint módosítja illetve egészíti ki.  A határozat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 
2) A káresemény forrásösszetétele:

                                                               adatok Ft-ban 

Megnevezés 2013. év %

            Saját forrás 3.926.271.-Ft 3,28

Biztosító kártérítése 0. Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0
Vis maior igény 115.798.336.-Ft 96,72

Források összesen 119.724.607.-Ft 100

3) A védekezés összköltsége 80.461.908 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja 
biztosítani 
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4) A károk helyreállításának (tervez�i költségvetés alapján) tervezett összköltsége 39.262.698  
Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
5) A káreseményhez kapcsolódóan az Önkormányzat a 85/6 hrsz és a 72 hrsz alatti 
ingatlanokra vonatkozóan vagyonbiztosítással, a pályázatban szerepl� más ingatlanokra 
vonatkozóan nem rendelkezik biztosítással. A 85/6 hrsz.-ú és a 72 hrsz.-ú károsodott épületek  
óvodai ellátás,(oktatás-nevelés) illetve sport és ifjúsági kötelez� önkormányzati feladat 
ellátását szolgálják. 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal

2. tsp: Hozzájárulás Gyurián Mária óvón� közoktatási vezet� és pedagógus 
szakvizsga szakirányú továbbképzésre való jelentkezéséhez

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Gyurián Mária a Fellegvár óvoda óvón�je kérelemmel fordult Visegrád 
Város Önkormányzat Képvisel�-testületéhez, melyben kérelmezte, hogy a képvisel�-testület 
járuljon hozzá ahhoz, hogy a 2013/2014 tanévt�l részt vehessen a BME GTK M�szaki 
Pedagógiai tanszék szervezésében induló Közoktatási vezet� és Pedagógus Szakvizsga 
Szakirányú továbbképzésén. Egyúttal kérte, hogy a továbbképzés költségét az önkormányzat 
finanszírozza. A továbbképzés képzési id�szaka 4 félév. A képzés költsége hallgatónként, 
félévente 135.000 Ft. Tekintettel arra, hogy a költség meghaladja az 500 ezer forintot, testületi 
döntés szükséges. Amennyiben jóváhagyja ezt a testület, akkor tanulmányi szerz�dést köt vele 
az önkormányzat, mely tartalmazza a képzési költség sorsát, amennyiben a képzést nem 
hasznosítja az önkormányzat részére. A jelentkezési határid� 2013. augusztus 26., ezért lenne 
szükséges most dönteni. 

Bártfai István: Jó volna tudni, hogy mit szól az érintett ahhoz, hogy amennyiben a jöv�
évben az óvodavezet� pályázatra lesz megfelel� képesítéssel rendelkez� személy és �t fogja 
felvenni, illetve kinevezni az önkormányzat. Elkezdené-e ennek tudatában is ezt az iskolát? 

Félegyházi András: Kétségtelen, hogy ez a lehet�ség is fennáll, de � az önkormányzat 
támogatása nélkül is elvégezheti ezt az iskolát. Az önkormányzat azzal, hogy átvállalja a 
tandíjat, nem vállal kötelezettséget, hogy �t alkalmazza is óvodavezet�nek.  

Schüszterl Károly: Az önkormányzatnak a tandíjon felül még az � helyettesítésével is 
számolni kell, tehát az még plusz költségként jelentkezik félévente kb. 1 hónappal.

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Tudomása szerint a munkáltató csak akkor köteles tanulmányi 
szabadságot kiadni, ha � kötelezi a képzésre a munkavállalót. 

Félegyházi András: Mivel egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ismertette az 
el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot. Javasolta a 2.) pont els� mondatát azzal 
kiegészíteni, hogy az adott költségvetési évre jutó részét a képzési díj és jogszabályi 
környezetnek megfelel�en biztosítsa az önkormányzat. Erre azért van szükség, mert az 
adójogszabályoknak még pontosan utána kell majd nézni. A másik módosító javaslat az volt, 
hogy a 3.) pontban az „óvodavezet� helyettes” megfogalmazást „megbízott óvodavezet�re” 
módosítsák. Kérdezte a képvisel�ket, aki a javasolt módosításokat elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül  (Hintenberger András nem volt jelen) a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
160/2013. (08.12.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja Félegyházi András polgármester 
azon módosító javaslatát, mely szerint Gyurián Mária óvón� szakirányú továbbképzésére való 
hozzájárulás határozati javaslatának 2.) pontja az alábbiak szerint változik: 
„A képvisel�-testület egyúttal úgy dönt, hogy a továbbképzés képzési költségének adott 
költségvetési évre jutó részét a képzési díj és a jogszabályi környezetnek megfelel�en az 
önkormányzat adott évi költségvetése terhére biztosítja. A képzési költség 2013. évre jutó 
135.000 Ft összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2013.(II.16.) 
önkormányzati rendelet egyéb üzemeltetési és szolgáltatási kiadások sora terhére biztosítja” 
A határozati javaslat 3.) pontja az alábbiak szerint változik: 
„ A képvisel�-testület felkéri Dobó Istvánné megbízott óvodavezet�t, hogy kösse meg Gyurián 
Mária óvón�vel a tanulmányi szerz�dést, amely tartalmazza többek között a képzési költség 
visszafizetésének eseteit”

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az így módosított határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül  (Hintenberger András nem volt jelen) a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
161/2013. (08.12.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul 
Gyurián Mária a Fellegvár Óvoda óvón�jének 4 féléves képzési idej� 2013/2014 tanévt�l 
induló közoktatási vezet� és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésre való 
jelentkezéséhez.  
2) A képvisel�-testület egyúttal úgy dönt, hogy a továbbképzés képzési költségének adott 
költségvetési évre jutó részét a képzési díj és a jogszabályi környezetnek megfelel�en az 
önkormányzat adott évi költségvetése terhére biztosítja. A képzési költség 2013. évre jutó 
135.000 Ft összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2013.(II.16.) 
önkormányzati rendelet egyéb üzemeltetési és szolgáltatási kiadások sora terhére biztosítja.  
3) A képvisel�-testület felkéri Dobó Istvánné megbízott óvodavezet�t, hogy kösse meg 
Gyurián Mária óvón�vel a tanulmányi szerz�dést, amely tartalmazza többek között a képzési 
költség visszafizetésének eseteit.  
4) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Gyurián Mária 
óvón�t a testületi döntésr�l írásban értesítse.  

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester és Dobó Istvánné megbízott óvodavezet�
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3. tsp: Vifa Visegrádi Faipari Kft-vel raktározás céljára kötend� bérleti szerz�dés 
megvitatása
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: Az önkormányzatnak rövid és hosszabb távon is szüksége van 
raktárhelyiségre. A hivatal felújítása alatt az ott lév� bútorok és egyéb dolgok, valamint az 
önkormányzat udvarán tárolt elemek és gépek tárolására, továbbá a biokazánban tüzelend� fa 
tárolására szükséges egy hely, ahol mindezeket tárolni tudja az önkormányzat. A Vifa 
bányatelepi telephelyén van erre alkalmas terület, illetve helyiség, és mivel a Kft. jelent�s 
adótartozást halmozott fel, ezért felmerült az, hogy velük kössön bérleti szerz�dést az 
önkormányzat a 209 m² alapterület� helyiség igénybevételére. A bérleti díj 73.750,- Ft+Áfa 
összeg�, és a szerz�dés egyel�re 2014. május 15-ig szólna. Ezt követ�en újra lehet gondolni, 
hogy újrakössék-e vagy, hogy mennyi területre van szükség.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte 
a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Hintenberger András nem volt jelen) a következ�
határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
162/2013. (08.12.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy 2014. május 15-ig 
73.750.-Ft+ 27%áfa bruttó 93.663 Ft/hó bérleti díj ellenében a Vifa Visegrádi Faipari Kft-t�l 
bérbe veszi kizárólagos tulajdonát képez� Visegrád, Bányatelep alatt található 209 m2

alapterület� önálló bejárattal rendelkez� fedett, zárt, tolóajtóval felszerelt épületét, valamint 
asztalosipari m�helyének 96 m2 alapterület� galériájából 25 m2-nyi részét, valamint az 
udvarból fagerendák és betonkörgy�r�k tárolására 60 m2 alapterület� részt tárolás, 
raktározás céljára.  
2) A Képvisel�-testület egyúttal felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a határozat 
mellékletét képez� tartalmú bérleti szerz�dés aláírására. 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: 2013. augusztus 14.

4. tsp: Auto News Kiadó (II. Retro Mobil Hegyi Felfutó rendezvénnyel kapcsolatos) 
közterület-foglalási kérelmének megvitatása

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: A kiadó idén második alkalommal rendezi meg ezt a rendezvényt, a 
tavalyi évben a nagy parkoló egészét vették bérbe 50.000,- Ft közterület használati díjért és 
további 50.000,- Ft reklámmegjelenés formájában. Idén azt jelezték, hogy a parkolónak csak a 
felét igényelnék és így a tavalyi díj felét szeretnék megfizetni. Id� közben új közterület 
foglalási rendelet lépett életbe, mely nem ismeri a nagy területekre vonatkozó polgármester 
hatáskörében adható díjkedvezmény intézményét, így a testület hatásköre ennek eldöntése.  

Bálint Zsolt: És a reklám felajánlásuk idén már nem él? 
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Félegyházi András: A kiadványaikon Visegrád neve, mint közrem�köd� partner feltüntetésre 
kerül.  

Bálint Zsolt: Véleménye szerint ilyen formán inkább Visegrád reklámozza �ket.  

Félegyházi András: A jelenlegi rendelet csupán a kedvezmény kérdését ismeri, azt, hogy a 
nagy területb�l mennyit vesz igénybe azt nem. Véleménye szerint a nagy parkolónak meg van 
határozva a díja, tehát a terület ára 50.000,- Ft. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot. Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azzal, vagyis az 50%-os díjkedvezmény megadásával egyetért, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 nem szavazattal, 0 igen 
szavazat és tartózkodás nélkül  (Hintenberger András nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
163/2013. (08.12.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az Auto News Kiadó (1077 
Budapest, Rottenbiller u. 31.) számára a II. Retro Mobil Hegyi Felfutó közösségi 
rendezvénnyel kapcsolatos közterület-foglalási kérelmében a 64/14 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú területre kért 50 %-os díjkedvezményt „a közterület-használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjér�l” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13.§ (9) bekezdés második mondata alapján nem 
engedélyezi.  

Határid�: 2013. augusztus 30. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

Félegyházi András: A testületi szavazatok értelmében a rendelet alapján meghatározott 
összegért vehet� bérbe a terület. 

5. tsp: Döntés az „Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztés” projekt kapcsán a 
szerz�dés teljesítéséhez szükséges saját forrás rendelkezésre állásáról

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: Amikor a meghívó kiment, akkor még valóban úgy t�nt, hogy a mozi, 
mint megvalósítandó projektelem kivétele után is szükséges egy kb.11-13 millió forint saját 
er�t felmutatni. Péntek délután még folytak a tárgyalások az irányító hatósággal és arra jutott 
Tegzes Dániel a VVF Kft. ügyvezet�je, hogy a tartalék keretb�l, illetve a kereskedelmi 
tevékenységb�l származó támogatás és önrész átcsoportosítható úgy, hogy nincs szükség jelen 
pillanatban plusz kötelezettség vállalásra. Tehát az el�terjesztés és a határozati javaslat is arról 
szól, hogy a Képvisel�-testület úgy dönt, hogy részleges elállással él a támogatási 
szerz�désben, úgy hogy a mozi- kulturális központ projektelemet nem valósítja meg és e 
módosítás kezdeményezésére kap a polgármester, illetve a VVF Kft. felhatalmazást.  
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Bártfai István: Ebben az esetben nem kell plusz költség és az önkormányzati projekt is 
megvalósul? 

Félegyházi András: A mozi nem, de a hivatal, a közterület, a rendezvénypavilon és az 
egészségház megvalósul. 

Bálint Zsolt: Így az önrész is változik. 

Félegyházi András: Igen meg fog emelkedni százalékos arányaiban, de jelenleg úgy néz ki, 
hogy nem lesz szükséges plusz pénzt hozzátenni.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot:”1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy 
„Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt tekintetében kezdeményezi 
a Regionális Programok Irányító Hatóságánál a szerz�dést�l való részleges elállást oly 
módon, hogy a Mozi-Kulturális Központ projekt elemet nem valósítja meg, a gazdasági 
funkciókat pedig a közterületek projektelem keretében valósítja meg. 
2.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Támogatási 
Szerz�dés módosításának aláírására.” Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Hintenberger András nem volt jelen) a következ�
határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
164/2013. (08.12.) 
HATÁROZATA

1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy „Az ezeréves Visegrád 
Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt tekintetében kezdeményezi a Regionális Programok 
Irányító Hatóságánál a szerz�dést�l való részleges elállást oly módon, hogy a Mozi-
Kulturális Központ projekt elemet nem valósítja meg, a gazdasági funkciókat pedig a 
közterületek projektelem keretében valósítja meg. 
2.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Támogatási 
Szerz�dés módosításának aláírására. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

Bálint Zsolt: Hogy áll most a közbeszerzési eljárás? 

Félegyházi András: Jelen pillanatban a KFF jelentésre várunk, amint az megérkezik, lehet 
dönteni a közbeszerzés lezárásáról, azt követ�en 10 napos moratórium után aláírható a 
szerz�dés.  
Mivel a továbbiakban egyéb napirendi pont nem volt a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 

Kmf. 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
   polgármester                   jegyz�



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete

Szám:    27/2013. 
Határozatok száma: 165/2013. (08.30.)

JEGYZ�KÖNYV

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l 

�

1. „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében 
megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak ellátására (azonosító 
száma:KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009) tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. augusztus 30-án 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak:

Képvisel�k: 

    Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

Tanácskozási joggal:

Dr. Szabó Attila aljegyz� távollétében Miklós Melinda 
igazgatási csoportvezet�

Meghívott:

    Tegzes Dániel Visegrádi Városfejleszt� Kft. 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bártfai István képvisel� úr 
jelezte, hogy kicsit késni fog. Ismertette a meghívóban szerepl� napirendi pontot, mivel azzal 
kapcsolatban módosító javaslat nem érkezett, kérdezte a képvisel�ket, aki a napirendet 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, (Bártfai 
István képvisel� nem volt jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét 
elfogadta.

Bártfai István képvisel� a napirend elfogadása után megérkezett, így a Képvisel�-testület 7 
f�vel (7 f�b�l) van jelen, határozatképes.

1. tsp: „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében 
megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak ellátására (azonosító 
száma:KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009) tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Tegzed Dániel VVF Kft.

Félegyházi András: Tegnap este megérkezett a Közbeszerzési Felügyeleti F�osztály 
jelentése, mely szerint szabályos a közbeszerzési eljárás, így lezárható, ezt a közbeszerzési 
tanácsadó is meger�sítette. A 3. számú rész-ajánlattételi felhívásra, a Mozira vonatkozóan 
elállást kezdeményezett a testület a korábbi ülésén meghozott döntésével, mivel az arra 
beérkezett ajánlatok sokkal magasabbak voltak, mint a becsült összeg. Így ezt a részt 
fedezethiány miatt eredménytelennek kell nyilvánítani.  

Hintenberger András: Mi a következ� lépés ezután? 

Félegyházi András: Amennyiben a határozatot elfogadja a testület, akkor err�l értesül 
mindenki és amennyiben nem támadja meg senki az eredményt, akkor 10 napon belül 
szerz�dést lehet kötni. A 4. részlete a beruházásnak az egészségház, amire vonatkozóan még 
nincs itt a döntés, mert id� közben az egyik ajánlatadó visszalépett és emiatt kellett egy új 
bíráló bizottsági döntést tartani, de a jöv� heti ülésen lehet már dönteni róla. Ez egy kisebb 
tétel, tehát ott nem kell izgulni, hogy beleférnek-e az id�be vagy sem.  

Mikesy Tamás: Azt lehet tudni, hogy az egészségháznál kik indultak? 

Tegzes Dániel: Hat vagy hét induló volt, de ha minden igaz, akkor ott is az a nyertes, aki az 
1. résznél.  

Bálint Zsolt: Jöv� március végére befejez�dik a beruházás?

Félegyházi András: A sz�k keresztmetszet a mozi volt, ami kiesett, most ugyan a KFF 
jelentés miatt 1 hónapos csúszás van, így ez b�ven hivatkozási alap lehet arra, ha esetleg a 
március 31.-i határid�t ki kell tolni.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte 
a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
165/2013. (08.30.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megállapítja, hogy „az ezeréves 
Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében megvalósuló építmények és 
közterületek kivitelezési feladatainak ellátására (azonosító száma: KMOP. 5.2.1//B-09-2F-
2010-0009) kiírt nemzeti értékhatárt meghaladó érték�, nyílt közbeszerzési eljárás  1. és a 2. 
része eredményes, míg a 3. rész a Kbt. 76. §. (1) bekezdésének c) pontja alapján 
eredménytelen, mivel az összességében legel�nyösebb érvényes ajánlatot tev� sem tett 
ajánlatkér� rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelel� ajánlatot.  
2) a) A képvisel�-testület megállapítja azt is, hogy a közbeszerzési eljárásban ÉRVÉNYES 
ajánlatot tett: 
1. rész esetén: 
· „Jánosik és társai" Build Kft. 
· CONSTRUM Épít�ipari F�vállalkozó Kft. 
· K�m�vészet Kft. 
· F�v-2 Épít�ipari és Beruházó Zrt. 
2. rész esetén: 
· K�m�vészet Kft. 
3. rész esetén: 
· CONSTRUM Épít�ipari F�vállalkozó Kft. 
· K�m�vészet Kft. 
b) A közbeszerzési eljárásban ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tett: 
1. rész esetén: 
· Herr János egyéni vállalkozó 
· Rózsaép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
· Arttech Kft. 
2. rész esetén: 
· „Jánosik és társai" Build Kft. 
· Herr János egyéni vállalkozó 
· CONSTRUM Épít�ipari F�vállalkozó Kft. 
· Everling Városépít� Épít�ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
3. rész esetén: 
· „Jánosik és társai" Build Kft 
· Herr János egyéni vállalkozó 
· Rózsaép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
3) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese- figyelemmel a 
rendelkezésre álló fedezet mértékére - az összességében legel�nyösebb ellenszolgáltatás 
bírálati szempont alapján: 
1. rész esetén: 
„JÁNOSIK ÉS TÁRSAI” BUILD KFT. (székhelye:1145 Budapest, Szugló utca 61-63. V.em 3.) 
megajánlott egyösszeg� ajánlati ár: 131.827.600,- FT + ÁFA, megajánlott jótállási id�szak 
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hossza: 60 hónap, megajánlott késedelmi kötbér mértéke (késedelemmel érintett naptári 
naponként az egyösszeg� ajánlati árra vetítve) 0,2 %. 
2. rész esetén:
K�M�VÉSZET KFT. (székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.) megajánlott 
egyösszeg� ajánlati ár:158.627.868,- FT + ÁFA, megajánlott jótállási id�szak hossza: 60 
hónap, megajánlott késedelmi kötbér mértéke (késedelemmel érintett naptári naponként az 
egyösszeg� ajánlati árra vetítve) 0,2 %. 
4) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás 1. és a 2. rész nyertesével a Jánosik és társai Build Kft-vel és a K�m�vészet Kft-vel 
Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerz�déseket kösse meg. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

Kmf. 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
 polgármester                  jegyz�



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete

Szám:    29/2013. 
Határozatok száma: 170-180/2013. (09.05.)

JEGYZ�KÖNYV

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. szeptember 5-én megtartott nyílt ülésér�l 

1. Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2012/2013. nevelési évi tevékenységér�l 
2. A Sziget utca 11/2 számú lakás bérbeadására kiírt pályázat elbírálása 
3. A lakások és helyiségek bérletér�l, valamint a lakbérek mértékér�l szóló 11/2006 
(V.19.) önkormányzati rendelet módosítása 
4. A közterületek elnevezésér�l és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 
megalkotása 
5. „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt saját forrásához 
szükséges 141.343.900,- Ft-os célhitel rendelkezésre tartási határidejének módosítása 
6. A Visegrádi Városfejleszt� Kft. t�keemelése 
7. „Az Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében 
megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak ellátására. KMOP. 
5.2.1//B-09-2F-2010-0009 – egészségház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárása 
8. A Rákóczi utca 2/a fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására 
vonatkozó pályázat kiírása 
9. Lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatás tárgyában kötött 
szerz�dés a szerz�d� fél személyében jogutódlás miatt történ� módosítása 
10. Pet�cz László munkaügyi perével kapcsolatos peren kívüli egyezség 
lehet�ségének megvitatása 
11. Visegrád 1204 hrsz-ú ingatlan el�vásárlási jogáról való lemondás 
12. Visegrád 147 hrsz-ú ingatlan el�vásárlási jogáról való lemondás 
13. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. szeptember 5-én 
18:30 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak:

Képvisel�k: 

    Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

Tanácskozási joggal:

Dr. Szabó Attila aljegyz�

Meghívottak:

    Dobó Istvánné Fellegvár Óvoda megbízott óvodavezet�
    Bogya Mariann bérlakás pályázó 
    Tegzes Dániel a Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet�je 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 7 
f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött napirendhez egy 
plusz napirendi pontot javasolt, a városközpont projekt keretén belül megvalósuló 
egészségház felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása címmel. A napirendi pontok 
között sorrendmódosításra is javaslatot tett, mely szerint az új napirend szerepel a 3. pontban, 
és mivel a 8. és 9. napirend a Városfejleszt� Kft-hez, illetve a városközpont témához 
kapcsolódik, ezért azokat javasolta 4. és 5. napirendként tárgyalni. Ennek megfelel�en a többi 
napirendi pont lejjebb csúszik a napirendben. Mivel a módosítással kapcsolatban hozzászólás 
nem volt, illetve a napirendre vonatkozóan további képvisel�i módosító javaslat nem érkezett, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a napirendet a javasolt módosításokkal együtt elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az ülés napirendjét elfogadta.

1. tsp: Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2012/2013. nevelési évi tevékenységér�l
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Dobó Istvánné Fellegvár Óvoda megbízott óvodavezet�

Félegyházi András: Felkérte Dobó Istvánné óvodavezet�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dobó Istvánné: Elmondta, hogy beszámolójában leírta az óvoda személyi és tárgyi 
feltételeit. A személyi feltételek hosszú évek óta nem változnak nagy mértékben, a tárgyi 
feltételekr�l pedig folyamatos az egyeztetés az önkormányzattal, mindenki tudja, hogy a 
nyílászárókat ki kellene cserélni, szükség volna külön logopédiai szobára is. A beszámolóban 
részletesen leírta a pedagógiai program mentén képviselt nevelési elvet és gyakorlatot. 

Hintenberger András: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság a beszámolót megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  

Mikesy Tamás: Hogyan alakul most az óvoda létszáma, hány gyerek van a különböz�
csoportokban, illetve milyen a visegrádi és más településr�l járó gyerekek aránya?

Dobó Istvánné: Elmondta, hogy igyekeznek tartani a törvényben rögzített 25 f�s 
csoportlétszámokat, a kis csoport 27 f�vel zárja majd az évet, a középs�ben 25-en vannak, a 
nagy csoportban 23-an, tehát itt még van 2 szabad hely, de hamarosan ez is feltölt�dik, hiszen 
Dömösr�l vannak jelentkez�k.  

Félegyházi András: Fontosnak tartja elmondani, hogy sokszor a nehéznek t�n� körülmények 
ellenére is az óvodában nagyon jó szakmai munka folyik. Amennyiben a jöv�ben a 
foglalkoztatással kapcsolatban szakmai segítségre lenne szüksége az óvoda vezetésének, 
akkor jelezzék azt jegyz� úrnak, aki segítséget tud adni, annak érdekében, hogy ne forduljon 
el� a jöv�ben az, hogy nem megfelel� tartalmú álláshirdetés jelenik meg a Visegrádi 
Hírekben. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az óvoda 2012/2013. nevelési évi tevékenységér�l szóló beszámolót 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 



4 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
170/2013. (09.05.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Fellegvár óvoda 
2012/2013. nevelési évi tevékenységér�l szóló beszámolót elfogadja. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

2. tsp: A Sziget utca 11/2 számú lakás bérbeadására kiírt pályázat elbírálása
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Hintenberger Andrást a Népjóléti Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a Bizottság javaslatát. 

Hintenberger András: Elmondta, azt tudni kell, hogy ezek a lakások azzal a céllal épültek, 
hogy fiatal párokat, családokat segítsenek azzal, hogy a közös életük elindulása  könnyebb 
legyen, a viszonylag alacsony bérleti díjnak köszönhet�en. A mostani pályázati kiírásra 3 
pályázat érkezett. Ebb�l egy pályázó tegnap levélben jelezte, hogy visszalép, egy másik 
pályázó teljes mértékben nem felelt meg a pályázati feltételeknek, így érvényes egy pályázó 
maradt. A Bizottság ennek tükrében javasolja, hogy az önkormányzat a bérleti szerz�dést 
Bogya Mariannal kösse meg. 

Mikesy Tamás: Azt lehet tudni, hogy mi volt a másik pályázat érvénytelenségének oka? 

Bálint Zsolt: Igen, az, hogy ingatlan tulajdonnal rendelkezett a pályázó és ez kizáró ok.  

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
ismertette a határozati javaslatot, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
171/2013. (09.05.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Sziget u. 11. szám alatt lév� 2. számú önkormányzati lakás bérbeadására” kiírt pályázatra 
Bogya Mariann (állandó lakóhelye: 2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/b.) által benyújtott kérelmét 
a Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság javaslata alapján elfogadja.  
2) A Képvisel�-testület egyúttal úgy dönt, hogy „az állami támogatásból létesül� költségelv�
lakások bérbeadásáról” szóló 8/2001. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése 
alapján Bogya Mariannak havi 27.055 Ft  (445.- Ft/m2/hóx60,8m2) bérleti díj ellenében 2013. 
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október 1-t�l öt év határozott id�re bérbe adja Visegrád, Sziget u. 11/2. számú önkormányzati 
tulajdonú lakását.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Bogya Mariannal 
kötend� bérleti szerz�dés aláírására. 

Határid�: 2013. szeptember 30. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

Polgármesteri tájékoztató 

Félegyházi András: Június óta csak rendkívüli testületi ülésekre került sor, azóta sok minden 
történt, többek között sajnálatos módon egy történelmi árvíz vonult le a Dunán június elején, 
majd rá egy hónapra sikeresen lezajlottak a Palotajátékok.  
- Volt egy Obergrünzburgi látogatás, ami nagyon jól sikerült.  
- Egy testületi döntésnek megfelel�en a háziorvosnak kiment a nyilatkozatot kér� levél, erre 
válasz nem érkezett, így ennek megfelel�en az önkormányzat jogásza a keresetlevél 
benyújtásán dolgozik. 
- Dunai vis maior pályázat benyújtásról döntött rendkívüli ülés keretében a testület, döntés 
szeptember közepén várható.  
- A városközpont fejlesztés projektb�l a mozi elemét ki kellett emelni, tekintettel arra, hogy a 
közbeszerzési eljárás alapján irreálisan magas ár jelent meg. Így egy m�szaki tartalomváltozás 
módosítás következett be a projektben.  
- Fontosnak tartja még megemlíteni, hogy a Gizella-telepi Kórháznak 2013. szeptember 1-t�l 
az önkormányzat szállítja a vizet. 
- A legutóbbi testületi ülésen eredményt tudott hirdetni a testület a városközpont projekt 
kapcsán, mind a hivatal épületére, mind a közterületekre vonatkozóan. Az egészségházi részre 
eredményhirdetés a mai ülésen kerül sor. Jelenleg az iratbetekintés és vitarendezési kérelem 
van folyamatban, mivel a hivatal esetében a nem nyertes pályázó ilyen kérelmet nyújtott be.  
- Az árvízvédelmi beruházás kapcsán beérkeztek az ajánlatok, kimentek az els� körös 
hiánypótlási felhívások is, tehát itt ez van most folyamatban.  
- A mai nap folyamán alpolgármester úrral együtt egy rövid id�re részt vettek a kormányzó 
párt frakció ülésén a Thermál Hotelben, ahol a város projektjeivel, illetve hosszabb távú 
terveivel, kormányzati döntést igényl� ügyekkel kapcsolatosan egy összefoglaló anyagot adott 
át miniszterelnök úrnak, frakcióvezet� úrnak, és az országgy�lési képvisel� úrnak. A frakció 
tagjainak 1-1 Almanachot nyújtottak át ajándékképpen. 

3. npr: A lakások és helyiségek bérletér�l, valamint a lakbérek mértékér�l szóló 
11/2006 (V.19.) önkormányzati rendelet módosítása

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: A rendelet felülvizsgálata során megállapította, hogy szükséges néhány 
technikai módosítás, illet�leg nem tartalmaz a rendelet érdemi rendelkezéseket a helyiségekre 
vonatkozóan. Az erre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket egy külön szakaszban 
szabályozta. A rendkívül felmondási indok esetében szigorítást tett, mert korábban 6 hónap, 
illetve 100 ezer forint volt az a határ, amivel fel lehetett mondani azonnali hatállyal a 
lakásbérleti jogviszonyt. Javasolja ezt 3 hónapra, illetve 50 ezer forintra módosítani.  
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Hintenberger András: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság tárgyalta a  rendelet 
módosítását, elfogadásra javasolja, de kéri, hogy lakóknak menjen ki egy tájékoztatás, a 
szigorításról, hogy ne érje �ket váratlanul, ha esetleg bekövetkezik a felmondás.  

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
felhívta a figyelmet, hogy rendeletmódosításról lévén szó, annak elfogadásához min�sített 
többség, azaz 4 igen szavazat szükséges. Kérdezte a képvisel�ket, aki a rendelet módosítását 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás a lakások és helyiségek bérletér�l, valamint a lakbérek 
mértékér�l szóló 11/2006. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadta.

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
18/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelete 

a lakások és helyiségek bérletér�l, valamint a lakbérek mértékér�l szóló  
11/2006. (V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

 (A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi!)

4. npr: A közterületek elnevezésér�l és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 
megalkotása

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Elmondta, azért tesz javaslatot a rendelet megalkotására, mivel törvény 
felhatalmazás alapján erre kötelezettsége van a testületnek. A rendelet gyakorlatilag lefekteti 
azok a szabályokat, hogy a képvisel�-testület milyen elvek mentén nevez el egy közterületet, 
vagy éppen hogyan változtatja meg annak elnevezését. Továbbá a házszámokra vonatkozólag 
tartalmaz rendelkezéseket f�ként azok kihelyezésének módjára, illetve kötelezettségére. Erre 
vonatkozólag 60 napos türelmi id� áll az ingatlan tulajdonosok rendelkezésére. Amennyiben 
elfogadja a testület a rendeletet, akkor az érintetteknek kimegy egy tájékoztató levél ezzel 
kapcsolatban. A házszámrendezésre vonatkozólag a hatáskört – az egyszer�bb ügyintézés 
érdekében – a polgármester hatáskörébe javasolja delegálni.  

Hintenberger András: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet, 
azt elfogadásra javasolja. Annyi kérése van a bizottságnak, hogy amennyiben lehetséges 
egységes utcanév táblákat, illetve házszámokat próbáljanak kihelyeztetni. 

Mikesy Tamás: Korábban már volt az egységes utcanév táblákra törekvés, ahol ezek 
hiányoznak, ott pótolni kellene. 

Bálint Zsolt: Az egységes házszámozás kötelezésével nem ért egyet, az viszont valóban 
elvárható, hogy akinek háza van, az tegyen ki házszámot.  

Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy az utcanév táblák kihelyeztetését mindenképpen el 
kell végezni. A házszámokra vonatkozóan pedig kell adni egy javaslatot a lakóknak, amely 
kapcsán �k eldöntik, hogy ha nincs házszám táblájuk, akkor milyet helyez ki. 

Schüszterl Károly: Ha lesznek házszámok, akkor jó lenne, ha az önkormányzat 
nyilvántartásába is bekerülnének ezek.  
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Dr. Szabó Attila: A rendelet tartalmaz erre vonatkozóan szabályozást, hogy amennyiben új 
házszámok kerülnek kiosztásra, akkor azt nyilvántartásba kell venni és egyúttal a régi 
nyilvántartást is felül kell vizsgálni, mert vannak olyan utcák, ahol nincsenek házszámok. 
Azokban az esetekben, ahol nem volt még házszám, ott a tulajdonos kötelezettsége az új 
lakcímkártya igénylése.  

Bártfai István: A házszámtábla milyenségének kiválasztása legyen a lakók szuverén joga, 
viszont legyen kötelez� kirakni.  

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
felhívta a figyelmet, hogy rendeletmódosításról lévén szó, annak elfogadásához min�sített 
többség, azaz 4 igen szavazat szükséges. Kérdezte a képvisel�ket, aki a rendeletet elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze!

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás a közterületek elnevezésér�l és a házszámozás szabályairól szóló 
rendeletet elfogadta.

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
19/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezésér�l és a házszámozás szabályairól 
 (A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi!) 

5. npr: „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt saját 
forrásához szükséges 141.343.900,- Ft-os célhitel rendelkezésre tartási határidejének 
módosítása

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�
 Meghívott: Tegzes Dániel Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: A városközpont projekt saját forrásához szükséges, az önkormányzat által 
korábban megkötött, OTP-t�l igényelt hitel rendelkezésre tartási határideje ez év októberében 
lejár. Ahhoz, hogy ez módosításra kerüljön a képvisel�-testület döntése szükséges. Az OTP 
Bank el�zetesen jelezte, hogy 2014. április 30-i határid�vel ezt engedélyezni fogja. A 
szerz�désmódosításhoz a gazdasági stabilitásról szóló törvényértelmében kormányengedély 
szükséges. Az ütemezésben is módosulna a szerz�dés, melyet az el�terjesztés, illetve a 
határozati javaslat részletesen tartalmaz. 

- Bártfai István képvisel� távozott az ülésteremb�l, így a Képvisel�-testület 6 f�vel (7 
f�b�l) van jelen, határozatképes –

Mikesy Tamás: Miért pont április 30.-a a határid�? 

Félegyházi András: Elmondta, hogy egyel�re nem látszik indokoltnak kés�bbi id�pont, 
hiszen a projekt befejezési határideje is 2014. március 31.-e, de úgy gondolja, hogy 
amennyiben szükséges lesz, 1-2 hónappal módosítható még. Mivel a témával kapcsolatban 
több kérdés, illetve hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az 
el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)  a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
172/2013. (09.05.) 
HATÁROZATA

1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 2010. október 21-
én ÖB-8400-2010-0704 számon megkötött és 2011. szeptember 5-én, 2012. augusztus 14-én 
valamint 2013. február 26-án módosított „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” 
tárgyú projekt saját forrásához szükséges 141.343.900,- Ft-os célhitel rendelkezésre tartási 
határidejének módosítása érdekében kéri az OTP Bank Nyrt.-t�l a rendelkezésre tartási 
id�szak végének 2014. április 30-ra történ� módosítását. 
2.) A Képvisel�-testület hozzájárul a törlesztési ütemezés 2014. július 20-tól 2020. 
október 20-ig terjed� id�szakra történ� módosításához a következ�k szerint:

január 20. április 20. július 20. október 20. összesen 
2014 - - 5 436 400 5 436 300 10 872 700
2015 5 436 300 5 436 300 5 436 300 5 436 300 21 745 200
2016 5 436 300 5 436 300 5 436 300 5 436 300 21 745 200
2017 5 436 300 5 436 300 5 436 300 5 436 300 21 745 200
2018 5 436 300 5 436 300 5 436 300 5 436 300 21 745 200
2019 5 436 300 5 436 300 5 436 300 5 436 300 21 745 200
2020 5 436 300 5 436 300 5 436 300 5 436 300 21 745 200

Mindösszesen     141 343 900

3.) A Képvisel�-testület rögzíti, hogy a hitel fedezete keretbiztosítéki jelzálogjog 15 darab 
ingatlanon – Visegrád 85/1-8. hrsz., 84/1 hrsz., 81/2 hrsz., 78 hrsz., 73/1 hrsz., 70/1 hrsz., 
69/1 hrsz., és 71/1 hrsz. – 290 millió Ft összeg erejéig. 
4.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a 
szerz�désmódosításhoz a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény 10. §. (13) bekezdés b) pontja alapján a módosított törlesztési ütemezéshez a 
Kormány hozzájárulását kérje, az erre vonatkozó kérelmet nyújtsa be.  
5.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a 
szerz�désmódosítás aláírására. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

6. npr: A Visegrádi Városfejleszt� Kft. t�keemelése
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Tegzes Dániel Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet�

Félegyházi András: A 2013. évi költségvetés 16. számú mellékletében a Visegrádi 
Városfejleszt� Kft-nek 8 millió forint támogatást irányzott el� az önkormányzat. Ebb�l az 
összegb�l a Kft. a tartozásait tudta rendezni.  

Tegzes Dániel: A Pénzügyi Bizottsággal már hosszan és tartalmasan végigbeszélték a témát. 
Év elején, a költségvetés tervezésekor a polgármester úrral abban maradtak, hogy ez a 8 
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millió forint támogatási összeg szükséges a Kft. m�ködéséhez április végéig. Szerencsére úgy 
alakult, hogy a projekt folytatódik tovább, ezért a Pénzügyi Bizottsággal egyeztetve abban 
maradtak, hogy az volna szerencsés, ha a Kft. mostani t�kehelyzetét szeptember 1-ig tudnák 
rendezni, err�l szól a mostani határozati javaslat. A hátralév� hét hónapot, 2014. március 31-
ig pedig úgy tudnák fedezni, hogy a projektmenedzseri szerz�désb�l hátralév� 25%-ot, havi 
lebontásba kapná meg a Kft. Fontos hozzátenni, hogy a támogatási igény fölötte van annak, 
ami elszámolható a pályázatban, ami abból adódik, hogy a cég 2 évvel tovább fog m�ködni, 
mit ahogyan eredetileg tervezték. Amir�l tudni kell, hogy a projektben el�írás a cég 
m�ködtetése.  

Bálint Zsolt: Év elején a költségvetés tervezésekor arról volt szó, hogy a 7.800.000 forint 
elég lesz ebben az évben a Kft. m�ködéséhez, még márciusban is azt mondták, hogy ez 
szeptemberig elég lesz. Sajnos ez mégsem lesz elég, azonban err�l a Pénzügyi Bizottság nem 
kapott információt. Ett�l függetlenül tudomásul veszik, hogy ezen az összegen felül még a 
2.600.000 forintot rá kell fordítani a Kft m�ködésére, viszont több pénzt már nem javasolnak 
a Kft-re fordítani. A maradék 3.000.000,- Ft-ot szét kell osztani a maradék 7 hónapra, több 
nincs, mert ez a Kft. már így is nagyon sokba kerül a városnak. 

Mikesy Tamás: Mi az a 3 millió forint? 

Bálint Zsolt: A projekt lezárásakor fizetend� 25%. 

Mikesy Tamás: De most arról szükséges dönteni, hogy szeptemberig rendezve legyen a Kft. 
helyzete, ugye? 

Bálint Zsolt: Igen.  

Tegzes Dániel: A következ� testületi ülésre elkészítik a bruttó 25% kifizetésének az 
ütemezését, havi bontásban. 

Bálint Zsolt: Ez természetesen akkor lép életbe, ha a kivitelezésre aláírásra kerül a szerz�dés, 
mert amennyiben ez nem jön létre, akkor a Kft. is megsz�nik. 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Ismeretes, hogy a jelenlegi városvezetés újra terveztette a 
projektet, míg az el�z� vezetés eredmény nélküli köröket futott, ha éppen futott. Sajnos két 
évig a projekt rossz irányba haladt, ha egyáltalán haladt, de ez nem a Kft. hibája, mert �k 
dolgoztak és nem tétlenkedtek.  

Mikesy Tamás: A Tegzes Dániel szerz�désében benne van, hogy �, mint projektmenedzser a 
polgármester utasításai szerint végzi a munkáját. Tehát, ha nem kapott utasítást, az nem az �
hibája. 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Azt is tudni kell, hogy ez a projektszervezet azért jött létre, 
mert ez egy elvárás volt a pályázatban. Az jó volna látni, hogy amennyiben a projekt 
megvalósul, akkor mennyit kell még beletennie az önkormányzatnak a cégbe, hiszen akkor az 
lehet, hogy jöv� nyárig fog kifutni.  

Félegyházi András: A következ� ülésre elkészül az ütemterv, amely megmutatja, hogy a 
maradék 25%-ot milyen ütemezésben kell kifizetni. Mivel a témával kapcsolatban több 
kérdés, hozzászólás, illetve a határozati javaslathoz módosító javaslat nem volt. Kérdezte a 
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képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� els� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
173/2013. (09.05.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, az önkormányzat a 2013. évi 
költségvetésér�l szóló a 2/2013. (II.16.) önkormányzati rendelet tartalék sora terhére 
2.600.000,- Ft-ot a Visegrádi Városfejleszt� Kft. t�kehelyzetének rendezésére  fordít.

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester és Tegzes Dániel ügyvezet�

Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� második 
határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
174/2013. (09.05.) 
HATÁROZATA 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésér�l szóló 2/2013. (II.16.) önkormányzati rendelete 16. számú mellékletében a 
Visegrádi Városfejleszt� Kft-nek 2013. évre el�irányzott támogatási sora terhére a 68/2013 
(03. 21.) Ökt. határozat alapján átutalt 7.800.000,- Ft kamatmentes kölcsönt illetve a  
173/2013 (09. 05.) Ökt. határozat alapján utalandó 2.600.000,- Ft-ot a Kft. t�keemelésére 
fordítja. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester és Tegzes Dániel ügyvezet��

�

7. npr: „Az Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében 
megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak ellátására. KMOP. 5.2.1//B-
09-2F-2010-0009 – egészségház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Tegzes Dániel Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet�

Félegyházi András: A projekt 4. részér�l, vagyis az egészségház felújításáról szóló 
közbeszerzést azért nem tudta a testület az el�z� ülésen lezárni a többi résszel együtt, mert itt 
az egyik pályázó id� közben visszalépett és ezért új bíráló bizottsági ülést kellett tartani. De 
mára ez megtörtént, így ebben a külön eljárásban is eredményt lehet hirdetni az 
el�terjesztésben részletezettek alapján.  
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Tegzes Dániel: Ebben az esetben egyértelm� volt az ár alapján, hogy a legkedvez�bbet 
válasszák és ugyanaz a vállalkozó nyerte ezt a részt is, aki a polgármesteri hivatal átépítését.  

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve a 
határozati javaslathoz módosító javaslat nem volt. Kérdezte a képvisel�ket, aki az 
el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
175/2013. (09.05.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megállapítja, hogy „az ezeréves Visegrád 
Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében megvalósuló építmények és közterületek 
kivitelezési feladatainak ellátására – egészségház felújítására (azonosító száma: KMOP. 5.2.1//B-
09-2F-2010-0009) kiírt nemzeti értékhatárt meghaladó érték�, nyílt közbeszerzési eljárás  
eredményes.  
2) a) A képvisel�-testület megállapítja azt is, hogy a közbeszerzési eljárásban ÉRVÉNYES 
ajánlatot tett: 
· „Jánosik és társai" Build Kft.(székhelye:1145 Budapest, Szugló utca 61-63. V.em 3.) 
b) A közbeszerzési eljárásban ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tett:
- Bonatus Kivitelez� Kft.(székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.) 
- Halastó Camping Kft.(székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Deák F. u. 27.) 
- Arttech Kft.(székhelye: 1037 Budapest, Góbé u. 19.) 
3) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese- figyelemmel a 
rendelkezésre álló fedezet mértékére - az összességében legel�nyösebb ellenszolgáltatás bírálati 
szempont alapján: 
„JÁNOSIK ÉS TÁRSAI” BUILD KFT. (székhelye:1145 Budapest, Szugló utca 61-63. V.em 3.) 
megajánlott egyösszeg� ajánlati ár: 20.980.808,- Ft + ÁFA, megajánlott jótállási id�szak hossza: 
60 hónap, megajánlott késedelmi kötbér mértéke (késedelemmel érintett naptári naponként az 
egyösszeg� ajánlati árra vetítve) 0,2 %.
4) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertesével a Jánosik és társai Build Kft-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében a 
vállalkozási szerz�dést kösse meg. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

8. npr: A Rákóczi utca 2/a fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására 
vonatkozó pályázat kiírása
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Tavaly novemberben az önkormányzat kénytelen volt felmondani a 
Rákóczi utca 2/a földszint 2. számú lakásra vonatkozó bérleti szerz�dést, mivel az ott lakó 
személy évek óta nem fizette a lakbért. Ezt követ�en a Dunán levonuló árhullám 
következtében egy családot ki kellett költöztetni, így szükséglakásként ebbe a lakásba 
költöztek be. Ez a család id� közben önszorgalomból rendbe hozta lakást és beadott egy 
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kérelmet, hogy szeretné hosszabb távra bérbe venni az ingatlant. Ezt a kérelmet a Népjóléti 
Bizottság elutasította, azzal, hogy a lakás bérbeadására írjon ki pályázatot a testület. Az ide 
vonatkozó önkormányzati rendelet szerint a pályázatot a testület írja ki, viszont a döntés joga 
majd a Népjóléti Bizottság hatáskörébe tartozik. Elmondta, hogy a lakást a testület ez év 
elején két alkalommal is meghirdette eladásra, de érdekl�d� nem érkezett, így hogy a lakás ne 
álljon üresen célszer� lenne bérbe adni. 

Bálint Zsolt: Aki most benne lakik és felújította, azt az összeget lelakhatja, amit ráköltött? 

Félegyházi András: Az anyag költséget az önkormányzat fizette, � festette ki. 

Dr. Szabó Attila: Nem volt olyan költsége, amit lelakhatna, tehát, ha sikeres lesz a pályázat, 
akkor neki tudomása van arról, hogy el kell hagynia a lakást, így az azonnal beköltözhet�
lesz. Természetesen � is megpályázhatja.  

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve a 
határozati javaslathoz módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az 
el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze!
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
176/2013. (09.05.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a Rákóczi 
u. 2/a fsz. 2. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyára, a határozat mellékletét 
képez� pályázati kiírás alapján. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 176/2013 (09.05.) számú 
határozatával a lakások és helyiségek bérletér�l, valamint a lakbérek mértékér�l szóló 

többször módosított 11/2006. (V.19.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
lakáspályázat elnyerésének jogcímén szociális helyzet alapján

pályázatot ír ki

a Visegrád, Rákóczi utca  2/a. szám alatt lév�  fsz. 2. számú lakásbérleti jogviszonyára

Pályázati feltételek: 

- a bérl� vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együtt lakó vagy együtt költöz� közeli 
hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhet� lakása és 

- mind a bérl� családja, mind az együtt költöz� közeli hozzátartozók egy f�re jutó havi 
nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a másfélszeresét és 

- a bérl� családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke 
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szeresét meghaladja és 
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- a bérl� a bérbeadást megel�z� 5 éven belül nem mondott le önkormányzati lakása 
bérleti jogáról illetve, beköltöztethet� ingatlanát nem idegenítette el

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- azokat az adatokat, melyek azt igazolják, hogy a kiírt pályázati feltételeknek megfelel, 
valamint  

- a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja 

A lakás alapterülete: 37,47 m², 1 szoba, 1 konyha, 1 fürd�szoba 
A lakás komfortfokozata: komfortos
Egyéb jellemz�: a lakás f�tése cserépkályhával megoldott

A lakbér összege: Visegrád Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletér�l, 
valamint a lakbérek mértékér�l szóló többször módosított 11/2006. (V.19.) számú 
önkormányzati rendelet 16. §. (1) bekezdése alapján: 18.735,- Ft/hó

A pályázat benyújtásának módja és címzettje: 
A pályázatot írásban a rendelet mellékletét képez� kérelemmel Visegrád Város Jegyz�jéhez 
címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, F� u. 81.). A kérelem nyomtatvány beszerezhet� a 
Polgármesteri Hivatalban vagy letölthet� a www.visegrad.hu oldalról az önkormányzat 
/rendeletek, szabályzatok/ hatályos rendeletek 11/2006. (V.19.) szám alatt.  
A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”.  

Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshet�: 
Herold Mária igazgatási el�adó, telefonszám: 06 (26) 398-255 

A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatot az önkormányzat Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottsága 
értékeli és dönt a lakás kiutalásáról. A nyertes pályázóval 3 évre köt bérleti szerz�dést az 
önkormányzat, melynek lejárta után amennyiben a bérl� szociális jövedelmi, vagyoni 
viszonyai változatlanul megfelelnek az el�írt feltételeknek, akkor kérelmére vele három évre 
újabb bérleti szerz�dést köthet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 7. 

A pályázat elbírálásának határideje: A 2013.  október 17. 

A lakás elbírálást követ�en beköltözhet�. 

9. npr: Lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatás tárgyában 
kötött szerz�dés a szerz�d� fél személyében jogutódlás miatt történ� módosítása

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester

Félegyházi András: Törvényi változás következtében a Visegrádon hulladékszállítást végz�
AVE Tatabánya Zrt. számára lehetetlenné vált a közszolgáltatás végzése, ezért jogutódlással a 
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft. vette át a szerepét, változatlan feltételekkel. Mivel a 
témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ismertette a határozati javaslatot, mivel 
ahhoz módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze!
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta:
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
177/2013. (09.05.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 2012. október 9-én a 
lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatás folyamatos és teljes kör�
ellátására érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként az Ave Tatabánya 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerz�dést a 
szerz�d� fél személyében jogutódlás miatt bekövetkezett változás okán módosítja. 
2) A Képvisel�-testület egyúttal úgy dönt, hogy Visegrád város területén a lakossági 
hulladékszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatást jogutódlás következtében a Vértes 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft-vel (2800 Tatabánya, Komáromi u. 55.) biztosítja tovább, 
ezért az önkormányzat a Kft-vel a közszolgáltatási szerz�dés szerz�d� fél személyében 
jogutódlás miatt bekövetkezett változása tárgyában szerz�dést köt.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a közszolgáltatási 
szerz�dés módosítás aláírására. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

10. npr: Pet�cz László munkaügyi perével kapcsolatos peren kívüli egyezség 
lehet�ségének megvitatása

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Pet�cz László volt autóbuszvezet� beperelte az önkormányzatot, arra való 
hivatkozással, hogy 2011. szeptember 30-val jogellenesen szüntette meg az önkormányzat a 
munkaviszonyát. Keresetében kérte, hogy az önkormányzat fizesse ki a meg nem fizetett 
túlórákat, illet�leg egy teljesített üzemanyag és személyszállítási számlát, valamint az általa 
jogellenesnek tartott munkáltatói intézkedés miatt 10 havi átlagkereset összegét. Több 
egyezségi tárgyalás zajlott már le, melynek során arra tett javaslatot Pet�cz Lászó, hogy az 
eredetileg munkáltató által ugyan nem hitelesített és a teljesítés id�szakában általa nem 
igazolt, de Pet�cz úr által vezetett kézi  nyilvántartásban  rögzített 738 túlóra helyett 546 
túlóra és annak kamatai megfizetését kéri. Továbbá az 50.020 Ft MOL üzemanyagszámla, 
valamint 22.500 Ft személyszállítási számla összegét, összesen 72.500 Ft és annak kamatait 
kéri megfizetni. Illetve a 10 havi átlagkereset helyett 5 havi átlagkeresetnek megfelel�
összeget kér megfizetni az önkormányzattól ebben az esetben eláll a pert�l. Az 
el�terjesztésben két határozati javaslat szerepel, az els� gyakorlatilag a peren kívül egyezséget 
tartalmazza, ebben az esetben minkét fél viseli a saját költségét, beleértbe a jogi képvisel�
munkadíját is. A másik javaslat arról szól, hogy a két számla, illet�leg az 546 túlóra 
kifizetésre kerülne, bírói letétbe. Továbbá, hogy az 5 havi átlagkeresetnek megfelel� összeget 
az önkormányzat nem ismeri el, ezzel szemben meger�síti 3 havi átlagkeresetnek megfelel�
teljesítési szándékát. Ügyvéd úr tájékoztatás a szerint a bírói gyakorlat azt mutatja, hogy 10 
havi összeget nem szoktak megállapítani, inkább kevesebbet.  

Bálint Zsolt: Szomorú tény, hogy annak idején nem jól lett kiszámolva a 30 napos 
felmondási id�, 1 nappal elszámolták, ezért tudja most perelni az önkormányzatot Pet�cz 
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László. A túlórák száma is az akkori munkáltató hibájából ered. A Bizottságnak az a 
véleménye, hogy célszer� megállapodni vele, peren kívül, maximum csökkenteni lehet még. 

Dr. Szabó Attila: A pontos összeg összesen: 1.386.152,- Ft. 

Schüszterl Károly: Mib�l adódik ennyi túlóra? 

Dr. Szabó Attila: Hétvégéb�l és hétköznapokból is, ez az 546 óra tételesen végig lett nézve a 
tachográf és a menetlevelek alapján.  

Schüszterl Károly: A menetleveleket norma alapján számolják el, és az akkori pénzügyesek 
tájékoztatása szerint az alapján vele mindig elszámoltak.  

Dr. Szabó Attila: A tárgyalásokon is elhangzott, hogy ez valóban vitatható, hiszen a túlóra 
nyilvántartás nem volt hitelesítve a munkáltató által. Ezért van a második alternatíva 
határozati javaslat is, amennyiben nem fogadja el az önkormányzat ezt a túlóra mennyiséget, 
akkor azt bírósági tárgyaláson tanukkal kell bizonyítani. Ügyvéd úr tájékoztatása szerint 
összegszer�ségében támadható ez a kereset, de a jogellenesség nem vitatható.  

Mikesy Tamás: Elmondta, hogy ezt a keresetet erkölcstelennek tartja, az más kérdés, hogy az 
el�z� jegyz� hibájából a felmondást elhibázták. Véleménye szerint Pet�cz László a napi 8 
óráját sem dolgozta le, nemhogy túlórái voltak, de ez az akkori szerz�déséb�l adódott, ezt �
csak kihasználta.  

Félegyházi András: Egyetért azzal, hogy elv szerint ez nem helyes, de ahhoz, hogy a 
legrövidebb id� alatt ez lezárulhasson, véleménye szerint a peren kívüli egyezséget kellene 
elfogadni, tekintettel arra is, ha bírósági perre kerül sor, akkor az önkormányzatnak ez 
valószín�síthet�en többe fog kerülni.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, el�ször az A) jel�
határozati javaslatot tette fel szavazásra. Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az A) jel� határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
178/2013. (09.05.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzatának (munkáltató), mint alperes képvisel�-testülete, Pet�cz 
László (2025.Visegrád, Nap u. 6.sz.) felperessel (munkavállalóval)   
-   a Budapest Környéki Munkaügyi Bíróságon  3.M. 784/2012. szám alatt, a munkaviszony 
jogellenes megszüntetése iránt folyó peres eljárásra utalva – 
az alábbi peren kívüli egyezséget  köti meg:  
1.)  Visegrád Város Önkormányzata ezen egyezség aláírását követ� 15 napon belül megfizeti 
Pet�cz Lászlónak  pénzintézeti átutalással 
      1.1.  a polgármesteri hivatal rendelkezésére bocsátott, de  általa teljesített  50.020 Ft. 
MOL üzemanyagszámla (2011.07.08.), valamint 22.500 Ft személyszállítási számla 
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(2011.08.24.) összegének,  összesen 72.500 Ft. és  2011. 07. 08 -napjától, 2013. 08. 31. 
napjáig  számított  kamatait, azaz  8. 898,-  forintot,   
      1.2. munkáltató által  ugyan nem hitelesített, s a teljesítés id�szakában nem általa nem 
igazolt és a felperes által vezetett kézi  nyilvántartásban  rögzített   a 738 túlóra helyett  546 
túlóra,  azaz 498.708 Ft.  és  2011. 10. 01 -napjától, 2013. 08. 31. napjáig számított kamatait, 
azaz 56.046,- forintot,   
      1.3. a munkáltatót 5 havi átlagkeresetének megfelel�, azaz (5x150.000) 750.000,- 
forintot.
2.)  A  Felek A Pp. 157.§. f) pontjára hivatkozással közösen kérik a per megszüntetését azzal, 
hogy  
       2.1. közösen kérik a  -  a Budapest Környéki Munkaügyi Bíróságon  3.M. 784/2012. szám 
alatt, a munkaviszony jogellenes megszüntetése iránt  folyó per megszüntetését,  
       2.3. mindkét Fél viseli a saját költségét (beleértve a jogi képvisel� munkadíját is) és 
kijelentik:  egymással szemben a munkaügyi jogviszonyból következ�en semmiféle jogcímen 
követelésük nem áll fenn . 
3.) A Képvisel�-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Aljegyz� ellenjegyzése mellett 
a fenti lényegi tartalommal az egyezséget írja alá és a jogi képvisel�k által ellenjegyzett és a 
Bíróságnak benyújtott egyezséget a következ� képvisel�-testületi ülésén mutassa be.   

Határid�: beszámolásra  2013. 09. hónap 19.napja. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

Félegyházi András: Mivel a határozati javaslat a többségi szavazatokat megkapta, ezért a B) 
jel� javaslatot nem bocsátja szavazásra. 

11. npr: Visegrád 1204 hrsz-ú ingatlan el�vásárlási jogáról való lemondás
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: E�ry Gyuláné kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a Visegrád 1204 
hrsz-ú „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezés�, 3238 m² alapterület�, 
természetben Visegrád, Lepence völgy Lepence u. 1204 hrsz. alatt található ingatlan adás-
vétele okán az ingatlanra bejegyzett el�vásárlási jog lemondásáról az önkormányzat 
nyilatkozzon. Az ingatlan vételára 3.000.000,- Ft. 

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
179/2013. (09.05.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy lemond el�vásárlási 
jogáról a Visegrád belterület 1204 hrsz. szám szerint nyilvántartott, 3238 m² alapterület�, 
kivett lakóház és udvar, gazdasági épület megnevezés� ingatlan vonatkozásában. 
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Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester

12. npr: Visegrád 147 hrsz-ú ingatlan el�vásárlási jogáról való lemondás
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Dr. Szendr�i Lajos ügyvéd kereste meg Önkormányzatunkat, ügyfelei 
megbízásából, hogy a Visegrád belterület 147 hrsz-ú „m�velési ágból kivett beépítetlen 
terület” megnevezés�, 2168 m² alapterület� ingatlan adás-vétele okán az ingatlanra bejegyzett 
el�vásárlási jog lemondásáról az önkormányzat nyilatkozzon. Az ingatlanra vonatkozó csatolt 
adásvételi szerz�dés szerint annak vételára 10.000.000,- Ft.  

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
180/2013. (09.05.) 
HATÁROZATA 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy lemond el�vásárlási 
jogáról a Visegrád belterület 147 hrsz. szám szerint nyilvántartott, 2168 m² alapterület�, 
m�velési ágból kivett beépítetlen terület megnevezés� ingatlan vonatkozásában. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester

13. npr: Egyebek

Zeneiskola egyes funkcióinak elhelyezése

Bálint Zsolt: Többen megkeresték, hogy a zeneiskola eddig a hivatalban és az 
egészségházban kapott helyiséget, zongora és gitár órákra. Most, hogy ezeken az épületeken 
elindul a felújítás nem lesz hely a zeneoktatásnak, az iskolában pedig nem tudják megoldani. 
Történt-e el�relépés ennek a problémának a megoldására? 

Mikesy Tamás: Elmondta, hogy � felajánlotta a zeneiskola vezet�jének a m�vel�dési ház 
szabad kapacitását, tekintve, hogy egyéb tanfolyamok idén nem lesznek. Tehát gyakorlatilag a 
m�vel�dési ház 2 termet tud korlátlanul, 1 termet fél használatra, 1 termet pedig harmados 
használatra tud átadni a zeneiskolának. Ett�l függetlenül � már azt is jelezte a tanároknak, 
hogy a jöv�t tekintve el kell gondolkodni az iskola terem igényeir�l, illetve kapacitási 
lehet�ségeir�l, hiszen tudható, hogy az új törvény szerint bejön a mindennapos testnevelés és 
stb. Erre megoldást kell találni rövid úton, úgy hogy a zeneiskolával együtt mindent el 
lehessen helyezni optimális körülmények között. Ez egyébként valószín�leg a városnak 
pénzbe fog kerülni, de ha már belevágnak majd, akkor úgy kell megoldani, hogy közép vagy 
hosszútávon az megoldás legyen.  
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Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy ennek a megoldását nem a testületi ülésen kell 
megtárgyalni. 

Hirdet�táblák kihelyezésének problémája

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Jelezte, hogy a városban több helyen, a nagy parkolóban, 
illetve a Rév utcában a Sirály Étteremnél is probléma a kihelyezett hirdet�tábla, adott esetben 
a gépjárm� forgalmat akadályozva.  

Félegyházi András: Elmondta, hogy konkrétan a parkolóban kihelyezett tábla miatt a 
tulajdonost felszólította, hogy távolítsa el, továbbá a Patak Fogadót is kérte, hogy a Rév 
utcában ezt tegye meg. Úgy gondolja, hogy els� körben telefonon kéri az illetékeseket, hogy 
ezt tegyék meg.  

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Várhatóan a következ� ülésen lesz téma, - amit jegyz� úr már 
ki is küldött a testületnek - a közösségellenes magatartás szabályairól szóló rendelet 
megalkotása, ami lehet�séget teremt az ilyen és egyéb más jelleg� szabálytalanságok 
szankcionálására. is.  

Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 

Kmf. 

Félegyházi András        E�ryné Dr. Mezei Orsolya 
   polgármester           jegyz� h.



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete

Szám:    30/2013. 
Határozatok száma: 181-194/2013. (09.19.)

JEGYZ�KÖNYV

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. szeptember 19-én megtartott nyílt ülésér�l 

1. Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében 
megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak ellátására 
(azonosító száma:KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009) tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárása kapcsán hozott 165/2013. (08.30.) Ökt. határozat módosítása 
2. Az önkormányzat 2013. I. félévének költségvetési beszámolója 
3. A közösségi együttélés alapvet� szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeir�l szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
4. F� u. 99. szám  (348 hrsz.) alatti ingatlanból 16 m²-es területrész megvásárlása 
5. Schulek utca útépítésére beérkezett ajánlatok megvitatása 
6. Duna parti területek területrendezéséhez szükséges geodézia felmérésre 
beérkezett ajánlatok megvitatása  
7. Visegrád-Szentgyörgypuszta VDSL (szélessávú hálózat) fejlesztés tárgyát 
érint�en tulajdonosi nyilatkozat és közútkezel�i hozzájárulás kérés megvitatása 
8. A Fellegvár Óvoda és a Magyar László Tornacsarnok pince alagsorának árvíz 
utáni helyreállítására beérkezett ajánlatok megvitatása 
9. A Pest Megyei Rend�r-f�kapitányság kérelme a Visegrád, F� u. 57. szám 
alatti ingatlan ingyenes használati jogára vonatkozóan 
10. Az Áprily Iskoláért Alapítvány egyszeri támogatása 
11. Gécs János ismételt kérelme az önkormányzati tulajdonú, Dobos utcai faház 
bérbevételére 
12. A Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás üzemeltetési 
koncepciójának elfogadása 
13. A Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának felülvizsgálata, módosítása 
14. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
rendszerfejlesztésére irányuló pályázatának aktuális állásáról 
15. Egyebek



Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. szeptember 19-én 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak:

Képvisel�k: 

    Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

Tanácskozási joggal:

Dr. Szabó Attila aljegyz�

Meghívottak:

    Láng Anikó pénzügyi csoportvezet�
    Sallai Kinga közbeszerzési tanácsadó Vanin Kft.
    Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezet�
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület  
5 f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Hintenberger András képvisel� urak jelezték késésüket. Ismertette a 
kiküldött napirendet, melyhez két kiegészítést javasolt. Pótnapirendként javasolta felvenni a 
városközpont projekt közbeszerzési eljárás lezárása kapcsán hozott 165/2013. (08.30.) Ökt. 
határozat módosítása, valamint a Duna Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás tájékoztatóját a 
rendszerfejlesztésére irányuló pályázatának aktuális állásáról. A városközponttal kapcsolatos 
napirendet els�ként, a Duna Vértes Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos 
pótnapirendet pedig az egyebek napirend el�tt javasolja tárgyalni. Mivel a napirenddel 
kapcsolatosan egyéb módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az így 
kiegészített napirendet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András képvisel� nem volt jelen) az ülés módosított napirendjét elfogadta.

1. npr: Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt 
keretében megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak 
ellátására (azonosító száma:KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009) tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárása kapcsán hozott 165/2013. (08.30.) Ökt határozat 
módosítása

El�terjeszt�:  Félegyházi András polgármester 
Meghívott:  Sallai Kinga közbeszerzési tanácsadó Vanin Kft.  
  Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezet�je 

Félegyházi András: A polgármesteri hivatal épületének felújítása kapcsán kiírt közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban el�zetes iratbetekintésre került sor, majd ezt követ�en a Közbeszerzési 
Dönt�bizottsághoz fordult a második helyezett cég. A keresetükben az egyik pont 
mindenképpen olyan, amelyr�l az önkormányzatnak nem volt tudomása és ugyanakkor ez egy 
olyan tétel, amely az eredetileg els� helyezettnek kihirdetett Jánosik és Társai Build Kft. 
ajánlatát érvénytelenné teszi. Hétf� óta számos tisztázó egyeztetés zajlott, de a tegnapi nap 
folyamán az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti F�osztályához fordultak, hogy a testület a mai 
napon módosítani tudja a döntését.  

Sallai Kinga: Elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás során a Jánosik és Társa Kft-nek, úgy, 
mint többi pályázónak is, nyilatkoznia kellett a munkaügyi bírság fennállásáról. Ezt a 
nyilatkozatot � megtette, hogy ilyen kizáró ok nem áll fenn vele szemben, azonban az eljárás 
során egy munkaügyi nyilvántartás során az általa bevonni kívánt alvállalkozó felkerült erre a 
listára, mivel vele szemben foglalkoztatás bejelentésének megsértése miatt 200.000,- Ft 
munkaügyi bírságot szabtak ki és ez az eljárás megindításakor hatályos közbeszerzési 
szabályok szerint kizárási tényez�nek min�sül. Az ajánlatot akkor is érvénytelennek kell 
tekinteni, ha ez az ok menet közben derült ki, vagy az NFÜ a kés�bbiekben szerez róla 
tudomást. Elmondta, hogy ezt a nyilvántartást a közbeszerzési eljárás bírálata során a 
közbeszerzési tanácsadónak nem kell ellen�riznie, mivel a törvény ezt nem írja el�, bár ett�l 
függetlenül �k a bontáskor ránéztek a listára, akkor még nem volt rajta ez az alvállalkozó, de 
kés�bb felkerült. Amennyiben egy ilyen információ tudomásukra jut, akkor ki kell vizsgálni 
és felül kell bírálni a korábbi döntést. Ez a vizsgálat történt meg az elmúlt 3 napban. 
Rákérdeztek az ajánlattev�nél, hogy valóban fennáll-e ez a kizárás, vagy tudja-e cáfolni, de 
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érdemben ez nem sikerült. Tehát mivel ez a kizáró ok fennáll, ezért javasolják az ajánlatot 
érvénytelenné nyilvánítani. 

Tegzes Dániel: Elmondta, hogy a Közbeszerzési Felügyeleti F�osztálytól megérkezett az a 
támogató nyilatkozat, mely szerint egyetértenek a módosított döntéssel és elfogadásra 
javasolják.  

Bálint Zsolt: A közbeszerzési tanácsadó miért nem nézte meg a testületi döntés el�tt még 
egyszer a listát? A Bíráló Bizottság július 16-án ülésezett, a testületi döntés augusztus 30-án 
volt, a kett� között eltelt másfél hónap, addig senki nem ellen�rizte le ezt a listát. Tudhatták, 
hogy ennek a projektnek nincs vesztegetni való ideje, ha most nem indul el, akkor vége.  

Sallai Kinga: Elmondta, hogy a bontáskor megnézték a listát, akkor nem volt fent az 
alvállalkozó, egyébként pedig a jogszabály nem írja el� ennek a kötelez� vizsgálatát.  

Mikesy Tamás: A Vanin Kft-nek is érdeke lett volna, hogy ezt megnézze, hiszen az 
önkormányzat megbízásából, az önkormányzatot képviselik és tisztában vannak a projekt 
helyzetével, itt több pályázati körre nincs lehet�ség. Jó gazda módjára kellett volna eljárni, 
akkor is, ha ezt jogszabály nem írja el�.  

Tegzes Dániel: A közbeszerzési eljárásban sokféle szempontot kell vizsgálni, ezek egy részét 
be kell mutatni igazolásokkal, másik részér�l pedig nyilatkozniuk kell az ajánlattev�knek.  

Bálint Zsolt: Egyébként az ajánlatadó cégnek nem kellett volna bejelenteni ezt a 
bekövetkezett változást? 

Félegyházi András: De igen, de valószín�leg most már � is azzal védekezne, hogy neki arról 
nem volt tudomása, hogy az egyik alvállalkozója felkerült erre a listára. Talán az ajánlat 
beadásakor megnézte, de utána nem köti a jogszabály, hogy nézze meg. Úgy gondolja, hogy 
ebben a helyzetben lehetett volna helye a közbeszerzési cég részér�l egy ilyen kontrollnak, de 
most a továbblépés tekintetében nem releváns, hogy ebben a kérdésben igazságot tudnak-e 
tenni. Adott esetben erre majd vissza kell térni.  

Bálint Zsolt: Mi fog történni ez után, ha ma meghozza a testület a módosított döntést? 

Sallai Kinga: A F�v 2 Zrt. jogorvoslati kérelme egyéb kérdésekre is kitért, amivel a Vanin 
Kft. nem ért egyet, illet�leg ezt már a vitarendezés során meg is cáfolták. Egyébként sem 
lehet szerz�dést kötni addig, amíg a dönt� bizottság az ügyet nem zárja le, vagy érdemi 
döntést nem hoz. Az ügy lezárására 1-2 héten belül kerülhet sor és megköthet� a szerz�dés. 
Abban az esetben, ha a F�v 2 fenntartja a jogorvoslati kérelmét, annak ellenére, hogy most 
nyertesnek lesz kihirdetve, akkor Dönt�bizottsági tárgyalásra kerül sor és így kb. 1 hónapon 
belül lehet szerz�dést kötni.  

- Hintenberger András képvisel� megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 6 
f�vel (7 f�b�l) van jelen, határozatképes –

Bálint Zsolt: Mennyivel fog ez többe kerülni így? 
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Félegyházi András: Nettó 9 millió forinttal magasabb a F�v 2 ajánlata a Jánosikétól. De jelen 
pillanatban folyamatban van a támogatási szerz�désnek a módosítása a mozi kikerülése miatt 
és, ha úgy tetszik, akkor ez a plusz költség ebbe belefoglalható.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot, amely a kiküldötthöz képest egy 5. ponttal egészül ki:”Az NFÜ KFF 
szabályossági tanúsítványában foglaltak alapján a Képvisel�-testület megállapítja, hogy a 
Jánosik és társai Build Kft. 2. és 3. részre vonatkozó ajánlata a 2013. augusztus 30-án, 
testületi határozatban meghatározott érvénytelenségi okokon túl a Kbt. 74. §. (1) bekezdés c) 
pontja alapján is érvénytelennek min�sül”, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem 
volt, kérdezte a képvisel�ket, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelent)  a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
181/2013. (09.19.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 165/2013. (08.30.) Ökt 
határozatát az alábbiak tekintetében módosítja. A határozat egyéb rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
2) A Képvisel�-testület megállapítja, hogy „az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” 
tárgyú projekt keretében megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak 
ellátására (azonosító száma: KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009) kiírt nemzeti értékhatárt 
meghaladó érték�, nyílt közbeszerzési eljárás  1. részében ÉRVÉNYES ajánlatot tett: 
·F�v-2 Épít�ipari és Beruházó Zrt. 
-CONSTRUM Épít�ipari F�vállalkozó Kft. 
· K�m�vészet Kft. 
A közbeszerzési eljárás 1. részében ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tett: 
· „Jánosik és társai" Build Kft. 
- Herr János egyéni vállalkozó 
· Rózsaép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
· Arttech Kft. 
3) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás 1. rész esetén nyertese- 
figyelemmel a rendelkezésre álló fedezet mértékére - az összességében legel�nyösebb 
ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján: 
F�v-2 Épít�ipari és Beruházó Zrt (1139 Budapest, Hajdú u. 46.) megajánlott egyösszeg�
ajánlati ár: 141.965.786,- Ft + ÁFA, megajánlott jótállási id�szak hossza: 60 hónap, 
megajánlott késedelmi kötbér mértéke (késedelemmel érintett naptári naponként az 
egyösszeg� ajánlati árra vetítve) 0,2 %.
4) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás 1. rész nyertesével a F�v-2 Épít�ipari és Beruházó Zrt-vel Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a vállalkozási szerz�dést kösse meg. 
5) Az NFÜ KFF szabályossági tanúsítványában foglaltak alapján a Képvisel�-testület 
megállapítja, hogy a Jánosik és társai Build Kft. 2. és 3. részre vonatkozó ajánlata a 2013. 
augusztus 30-án, testületi határozatban meghatározott érvénytelenségi okokon túl a Kbt. 74. 
§. (1)bekezdés c) pontja alapján is érvénytelennek min�sül. 

Határid�: azonnal 
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Felel�s: Félegyházi András polgármester

2. npr: Az önkormányzat 2013. I. félévének költségvetési beszámolója
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezet�

Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezet�t, hogy ismertesse az 
el�terjesztést. 

Láng Anikó: Az államháztartási törvényben el�írt kötelezettségeknek eleget téve a 
polgármester el�terjeszti a Képvisel�-testületnek az I. félévi költségvetés teljesítésér�l szóló 
beszámolót. Az I. félévi gazdálkodás eredményes volt 377.430 eFt bevétellel és 227.531 eFt 
kiadással. Különösen kedvez� volt a m�ködési bevételek alakulása, ez köszönhet� annak is, 
hogy a bevételeket igen alacsonyan tervezték, a kiadásokat pedig reálisan próbálták beállítani. 
Minden intézmény betartotta id�arányosan a költségvetési kiadásait, és bevételi el�irányzatait 
is. Azt meg kell jegyezni, hogy az I. félévben nem jelentkeznek az árvízi kiadások, míg a 
költségvetés legnagyobb részét a felhalmozási kiadások jelentik, amib�l az els� félévben 
kevés valósult meg. A második félévben lesz erre nagyobb rálátás.  

Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Ami felt�n� volt, az a adókintlév�ség, ami 
89 millió forint. Azt tudni kell azonban, hogy ebb�l a 89 millióból 3 cég viszi a nagy részét, 
ami kb. 50 millió forintot jelent. Ebb�l nagyon nehéz lesz bármit is behajtani t�lük, attól 
függetlenül, hogy az igényt már a NAV-nak bejelentette az önkormányzat, de, hogy ebb�l 
mikor lesz pénz, azt még nem tudni. Felt�n�, hogy az idegenforgalmi adó a tavalyi évhez 
képest nagyon visszaesett az els� félévben, de bíznak abban, hogy a július augusztus hónap 
ett�l jobban sikerült. Ett�l függetlenül úgy t�nik, hogy idén végre egy olyan évet zárhat az 
önkormányzat és a hivatal, hogy nem lesz több a kiadás, mint a bevétel, tehát jól volt tervezve 
a költségvetés. Bíznak abban, hogy továbbra is minden rendben lesz, hozzátéve azt, hogy a 
nagyobb kiadások még most fognak jelentkezni. A Schulek utca és néhány másik utca 
rendbetétele, a városközpont projekt, és az óvoda felújítása is remélhet�leg még részben 
elkezd�dik ebben az évben. Hitele és 120, illetve 90 napon túli tartozása nincs az 
önkormányzatnak, tehát a költségvetés jól áll.  

Dr. Szabó Attila: Az adókintlév�ség tekintetében elmondta, hogy sajnos ez a június 30-i 
állapot nem túl reális képet mutat, mert az ipar�zési adók bevallási határideje május 31.-e és a 
határozatok június hónapban kerülnek kiküldésre és a joger�re emelkedést követ�en kell 
befizetniük a vállalkozóknak azt. Tehát a június 30-i állapot szerint az el�írások szerepelnek, 
de a második félévben jönnek csak be a bevételek. Tehát ez is az egyik oka annak, hogy 
magasabb lett az adókintlév�ség. Természetesen szeptember 15. után tovább folytatódnak a 
végrehajtások, illet�leg a nagyobb adótartozásoknál a Nemzeti Adó és Vámhivatalt keresi 
meg a hivatal, aki hatékonyabb eszközei révén lefolytatja az adóbehajtást és utána átutalja az 
önkormányzatnak a beszedett helyi adókat. Mivel a végrehajtás költségei is az adózót terhelik, 
ezért kéri mindenkit�l, hogy határid�re fizesse be az adóját, mert különben az adótartozása a 
végrehajtás költségeivel is tovább fog emelkedni.  

Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy ez az els� olyan beszámoló a költségvetés teljesítésér�l, 
amiben már nincsenek különböz� behatások, így mértéktartónak mondható, ezért számára 
ebb�l az jön le, hogy az önkormányzat és a hivatal dolgozói is felel�s és tisztességes 
gazdálkodást folytatnak. Így egyre stabilabb a város gazdálkodása.  
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Félegyházi András: Mivel a beszámolóval kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, felolvasta a határozati javaslatot, és mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem 
volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelent)  a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
182/2013. (09.19.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzatának 2013. évi I. félévi beszámolóját a határozat mellékletét képez�
tartalommal elfogadja�
�

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

3. npr: A közösségi együttélés alapvet� szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeir�l szóló önkormányzati rendelet megalkotása

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Tavaly április 15-vel megsz�nt a jegyz� szabálysértési jogköre és ezzel 
párhuzamosan a helyi rendeletekb�l a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó 
paragrafusokat hatályon kívül kellett helyezni. Ezt követ�en a képvisel�-testület megalkotta a 
tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendeletét. Azonban az erre vonatkozó törvényi 
felhatalmazást az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek min�sítette, tehát ezt a rendeletet is 
hatályon kívül kellett helyezni. Majd kés�bb egy újabb törvényi felhatalmazás kapcsán újra 
felhatalmazást kapott a helyi önkormányzat képvisel�-testülete, hogy az úgynevezett 
közösségi együttélés szabályait illetve azok megszegésének eseteit szabályozza. Tehát jelen 
rendeletnek ez a tárgya, ami gyakorlatilag a korábban elfogadott tiltott közösségellenes 
magatartás szabályait, valamint a képvisel�-testület által közösségi együttélés szabályaival 
ellentétesnek ítélt cselekményeket és azok szankcióit tartalmazza. Ez az eljárás közigazgatási 
eljárást jelent, melynek kapcsán ún. közigazgatási bírság kiszabására van lehet�ség, mely 
150.000,- Ft-ig terjedhet. A lakosok err�l majd egy tájékoztatást fognak kapni, figyelembe 
véve azt a tényt, hogy jobban megismerjék a szabályok megsértésének következményeit.  

- Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a 
Képvisel�-testület 7 f�vel (7 f�b�l) jelen van, határozatképes –  

Bártfai István: A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, egyértelm�en 
javasolta annak elfogadását, hiszen ez egy fontos dolog, hogy az önkormányzat tudja 
szankcionálni az ilyen jelleg� szabálysértéseket.  

Félegyházi András: Hintenberger András képvisel� úr korábban szeretett volna néhány 
javaslatot belefoglaltatni a rendeletbe, amit technikailag nem tudott eljuttatni, ezért kéri, hogy 
a jöv�ben legyen arra mód, hogy ez bekerülhessen. 
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Hintenberger András: Elmondta, hogy mivel ezek a javaslatok nem olyan jelleg�ek, ami 
miatt most ne kerülhetne elfogadásra a rendelet, úgy gondolja, hogy a soron következ� ülésen 
módosítással ez a kérdés kezelhet� lesz.  

Félegyházi András: Mivel a rendelettel kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, felhívta a figyelmet, hogy rendelet alkotásról lévén szó, annak elfogadásához min�sített 
többség szükséges. Kérdezte a képvisel�ket, aki a rendeletet elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze!

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közösségi együttélés alapvet� szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeir�l szóló rendeletet elfogadta.

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvet� szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeir�l
 (A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi!)

4. npr: F� u. 99. szám  (348 hrsz) alatti ingatlanból 16 m²-es területrész 
megvásárlása

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Egy 2005-ben elfogadott testületi határozat szerint az önkormányzat 
megvásárolt 240.000,- Ft értékben a F� u. 348 hrsz-ú ingatlanból egy 40 m²-es területrészt. 
Ennek az volt a célja, a F� utcát és a Széchenyi utcát összeköt� szakaszon az ún. Patak sétány 
kialakítható legyen. A testületi határozat azonban nem került végrehajtásra, a szerz�dés nem 
került megkötésre és természetesen jogilag sem lett rendezve. Mivel a sétány kialakítása 
továbbra is a testület céljai között szerepel, és a tulajdonosok is hajlandóak eladni az ehhez 
szükséges területrészt, így került ez most ismét a testület elé. Egy földmér� elkészítette a 
megosztási vázrajzot, mely szerint a korábbi 40 m² helyett elegend� 16 m² is. A tulajdonosok 
jelezték, hogy továbbra is ezért az összegért hajlandóak eladni a szükséges részt. A testületnek 
egyrészt döntenie kell az idejét múlt testületi határozat hatályon kívül helyezésér�l, másrészt a 
16 m² megvásárlásáról, továbbá a telekalakítás jóváhagyásáról és az ezek után újonnan 
létrejöv� 347/1-es és 347/2-es hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonrendelet 
szerinti besorolásáról. A területrész megvásárlásához a 240.000,- Ft az idei költségvetésben 
rendelkezésre áll.  

Bártfai István: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, de nem tudott 
egyértelm� döntésre jutni, volt olyan vélemény, hogy nem adható érte több mint amennyi az 
értékbecslés, viszont volt olyan is, hogy ezt most meg kell venni, mert nincs más megoldás. 
Tehát ennek eldöntését a bizottság a testületre bízza.  

Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság sajnálatosnak tartja, hogy ez a 2005-ös döntés akkor nem 
lett végrehajtva, most 15.000,- Ft-ért veszi meg négyzetméterét az önkormányzat ennek a 
területnek, viszont ha most nem veszi meg, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a Muckstadt 
család le is zárhatja azt a területet, így akik ott laknak nem fognak tudni behajtani. Tehát a 
Pénzügyi Bizottság javasolja a területrész megvásárlását. 
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Hintenberger András: Véleménye szerint ezt a területet meg kell vásárolni, és ha azt nézik, 
hogy Visegrád belterületén van, akkor a 15.000,- Ft-os ár nem is olyan elrugaszkodott.  

Félegyházi András: Igen, tekintve, hogy ez csak 16 m², ez egy értékcsökkent� tényez�, de 
ezt a területrészt meg kell vásárolnia az önkormányzatnak. Mivel a témával kapcsolatban több 
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, felolvasta a határozati javaslatot, és mivel azzal 
kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
183/2013. (09.19.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 217/2005. (XII.15.) Ökt határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
2) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy az Apátkúti patakmeder mellett az úgynevezett Patak 
sétány kialakításához - a 348 hrsz.-ú (természetben Visegrád, F� u. 99.) „lakóház és udvar” 
m�velési ágú 310 m2-s területnagyságú ingatlanból - 16 m2-s területrészt a tulajdonosoktól 
Muckstadt Gábortól, Muckstadt Szabolcstól és Muckstadt Esztert�l tulajdonrészeik 
arányában mindösszesen  240.000 Ft vételárért megvásárol.  
3) A képvisel�- testület az ingatlan vételárának az összegét az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésér�l szóló 2/2013. (II.16.) számú rendelet tartalék sora terhére biztosítja. 
4) A képvisel�-testület jóváhagyja a 347 hrsz-ú önkormányzat tulajdonú ingatlan mellékletben 
szerepl� változási vázrajz szerinti megosztását illetve telekalakítását. 
5) A képvisel�-testület a mellékletben szerepl� változási vázrajz szerinti telekmegosztás után 
keletkez� 347/1 hrsz.-ú 993 m2 területnagyságú ingatlan „út” m�velési ágú, illetve a 347/2 
hrsz.-ú 835 m2 területnagyságú „vízfolyás” m�velési ágú ingatlanokat a forgalomképtelen 
vagyontárgyak körébe sorolja.  
6) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében Muckstadt Gáborral, Muckstadt Szabolccsal és Muckstadt Eszterrel a 
348 hrsz.-ú ingatlanból 16 m2-s területrész megvásárlására kötend� adásvételi szerz�dés 
aláírására. 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal

5. npr: Schulek utca útépítésére beérkezett ajánlatok megvitatása
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: A Schulek utcára hosszas várakozás után megérkezett az engedély, 
elindulhat az útépítés. A kivitelezésre kett� árajánlat érkezett, az egyik a Kvarc Kft-t�l, a 
másik Ádám Tamás egyéni vállalkozótól. Az ajánlatokat hiány pótoltatni kellett, mely után 
Ádám Tamás 9.798.480,- Ft nettó árban határozta meg a vállalási árat, a Kvarc Kft. 7. 
777.260,- Ft-ot jelölt meg. A 2013. évi költségvetés út és járdaépítés során rendelkezésre áll 
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ez az összeg, tehát ebb�l a szempontból, a testületi döntésnek akadálya nincs. A 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a beérkezett ajánlatokat. 

Bártfai István: Elmondta, hogy az ajánlatok már régóta itt voltak az önkormányzatnál, de 
sajnos az engedélyre sokat kellett várni, ezért nem kezd�dhetett meg el�bb az útépítés. De 
mire megérkeztek, addigra a hiánypótlás is lezajlott. A Bizottság javasolja, hogy az 
alacsonyabb ajánlati árat adott Kvarc Kft. végezze a kivitelezést. 

Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, �k is a Kvarc Kft-t javasolják, de kérik, 
hogy olyan szerz�dés köttessen, hogy utólag ne kelljen munkálatokat végezni, aztán a végén 
ugyan annyiba kerül, mintha a drágább ajánlatot választotta volna a testület.  

Bártfai István: A Bizottság szeretné, ha részletes kiviteli terv készülne, és a kiválasztott 
m�szaki ellen�r, az Akvaterv Kft. ezt szakmailag felügyelné.  

Dr. Szabó Attila: A m�szaki ellen�r azért nem szerepel itt a testületi ülésen, mert 230.000,- 
Ft-os ajánlat érkezett be, így mivel ez 500.000,- Ft értékhatár alatt van, a polgármester saját 
hatáskörben tud dönteni róla.  

Schüszterl Károly: Javasolta, hogy ha elkészül ez a szakasz, akkor a másik szakasznak a 
vízelvezetését csinálja meg az önkormányzat véglegesen a terveknek megfelel�en.  

Bártfai István: Ezt Bizottsági ülésen ki is számolták, kb. 800.000,- Ft-ot jelentene.  

Mikesy Tamás: Arról volt szó a bizottsági ülésen, hogy a jöv� hétre megérkeznek az 
ajánlatok, újra megtárgyalja a bizottság és a következ� testületi ülésen ezt lehet tárgyalni.  

Dr. Szabó Attila: A munkaterület átadása a jöv� hét elején megtörténik a kivitelez� és a 
m�szaki ellen�r jelenlétében, a holnapi napon a szerz�dések kiküldésre kerülnek, melyekbe 
szigorú elvárásokat fogalmaz bele mind a kivitelez�, mind a m�szaki ellen�r felé.  

Bálint Zsolt: Kéri, hogy a kivitelezés úgy történjen, hogy valamelyik irányból a lakók azért 
megtudják közelíteni az ingatlanaikat, továbbá a kiszedett anyagot olyan helyen deponálják, 
ahonnan a kés�bbiekben az önkormányzat más utak karbantartására azt könnyen meg tudja 
közelíteni.  

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, melyben a Kvarc Kft. ajánlatát tette fel szavazásra. Mivel 
azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
184/2013. (09.19.) 
HATÁROZATA
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1. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Schulek utca 
útépítés munkáira a KVARC Kft. (2025 Visegrád, Sziget u. 1. képvisel�je: Fieszl 
József) a határozat mellékletét képez� tartalmú ajánlatát elfogadja. 

2. A pénzügyi fedezetet a 2013 évi költségvetés 10 melléklete út és járdafelújítás a 
Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottság döntése alapján sor biztosítja. 

3. A képvisel�-testület megbízza Félegyházi András polgármestert a Kvarc Kft-vel 
történ� szerz�dés megkötésére bruttó 9.877.120.-Ft összegben. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz�

6. npr: Duna parti területek területrendezéséhez szükséges geodézia felmérésre 
beérkezett ajánlatok megvitatása

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Korábban egy ajánlatot kapott az önkormányzat a Kommunálinfo Zrt-t�l, 
azonban ezt nagyon magasnak találta a képvisel�-testüelt, ezért bekért még a hivatal 3 másik 
földmér�t�l ajánlatot. Ezek közül a Geodexpress Kft. csak részleges árajánlatot adott be, 
többszöri kérés ellenére, rajtuk kívül a Tahiméter Kft. és Kern Antal Lászlóné ajánlata 
összehasonlítható, közülük lehet választani. A költségvetésben rendelkezésre áll a 
felméréshez szükséges pénzügyi fedezet. A Duna parti területeken bizonytalan eredet� állami 
tulajdonú területek vannak, a földhivatali nyilvántartási adatok hiányosak, a területek 
igénylése kapcsán szükséges ez a geodéziai felmérés. Bizottságok ezeket az ajánlatokat is 
megtárgyalták. 

Bártfai István: A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság a Tahiméter Kft. ajánlatát 
javasolja elfogadni. Valóban annyira rendezetlenek ott a földhivatali nyilvántartások, hogy ezt 
rendezni kell.  

Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság is a Tahiméter Kft-t javasolja megbízni a munkával, 
mivel az önkormányzat már évek óta dolgozik velük, munkájukkal mindig meg volt elégedve. 

Mikesy Tamás: Egyértelm�, hogy a jöv� szempontjából, ahhoz, hogy el�re lehessen lépni, 
ezt rendezni kell.   

Félegyházi András: Azt tisztázni szükséges, hogy ez nem a teljes Duna-parti területet jelenti. 

Bálint Zsolt: A félszigetre bemen� úttól a vízm�vek kútjáig terjed� területet érinti. 

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, melyben a Tahiméter Kft. ajánlatát tette fel szavazásra. 
Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
185/2013. (09.19.) 
HATÁROZATA

1. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Duna parti 
területek rendezésének geodéziai felmérése munkáira a Tahiméter Kft. (2022 Tahi, 
Liget u.5/6) Bonifert Csaba földmér� a határozat mellékletét képez� tartalmú 
ajánlatát elfogadja. 

2. A pénzügyi fedezetet a 2013 évi költségvetés 10 melléklete egyéb tervezési feladatok 
sor biztosítja. 

3. A képvisel�-testület megbízza Félegyházi András polgármestert a Tahiméter Kft.-vel 
történ� szerz�dés megkötésére bruttó 1.500.000.-Ft összegben.

  
Határid�: azonnal 

Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz�

7. npr: Visegrád-Szentgyörgypuszta VDSL (szélessávú hálózat) fejlesztés 
tárgyát érint�en tulajdonosi nyilatkozat és közútkezel�i hozzájárulás kérés 
megvitatása

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: A STENTOR-MI Kft. tervez�je Czapári Krisztián kérelemmel fordult 
Visegrád Város Önkormányzatához, melyben kérte Visegrád-Szentgyörgypuszta VDSL 
távközlési hálózat fejlesztéséhez a benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján a 
közútkezel�i és tulajdonosi hozzájárulás megadását. Mivel a hálózat létesítés a Visegrád, 
1515 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú Mogyoróhegy utcai ingatlant érinti, ezért figyelemmel 
a közúti közlekedésr�l szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésére illetve a 46. § (1) 
bekezdés a) pontjára a közterületen bontási munkálatok elvégzéséhez a közútkezel�i 
hozzájárulás kiadásához a képvisel�-testület ez irányú döntése szükséges.  

Bártfai István: A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és kéri, hogy a 
most meglév� dobozt helyezzék át egy biztonságosabb magasságba, mivel a mostani árvízkor 
éppen csak, hogy a vízszint felett volt és értelem szer�en a mellé felhelyezend� újabb dobozt 
is.  

Félegyházi András: Az egy er�sáramú elosztószekrény, azt nyilván �k nem fogják tudni 
áttenni, itt valószín�leg csak azt lehet kérni, hogy amit újonnan feltesznek, az magasabban 
legyen. 

Bártfai István: Ebben az esetben kéri, hogy a hivatal tegye meg a szükséges lépéseket.  

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! Jelezte, hogy id� közben Mikesy Tamás képvisel� távozott az 
ülésteremb�l, így a Képvisel�-testület 6 f�vel van jelen (7 f�b�l), továbbra is határozatképes. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képvisel� nem volt jelen) a következ�
határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
186/2013. (09.19.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy STENTOR-MI Kft. 
tervez�je Czapári Krisztián kérelmére a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében lév� 1515 hrsz-ú ingatlant érint� „Visegrád-Szentgyörgypuszta VDSL 
(szélessávú hálózat) fejlesztés” tervdokumentáció alapján a tulajdonosi és közútkezel�i 
hozzájárulást létesítési engedély kiadásához  megadja a következ� feltételek mellett: 
a) A munkálatok ideje alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelkezések, valamint a 
szerkezetek tárolása során a munkavédelmi, balesetvédelmi, egészségvédelmi és 
óvórendszabályok betartása kötelez�. 
b) A munkaárok folyamatos fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelez� köteles 
gondoskodni. 
c) A megbontott területet köteles a kivitelez� a munkák befejezése után az eredeti állapotnak 
megfelel�en helyreállítani. A helyreállítást megfelel� felületzárással kell elvégezni. 
A károsodott közhasználatú zöldterületek helyreállítását a következ�képpen állapítom meg: 
Tereprendezés, humuszolás, füvesítés. 
d) Ha a közterület vagy a kialakított nyomvonal a végleges helyreállítás után 1 éven belül a 
végzett munka következtében megsüllyed, vagy egyéb meghibásodás keletkezik, annak 
helyreállítása a kivitelez� kötelezettsége. Halasztást nem t�r� helyreállítás a kivitelez� terhére 
elvégeztethet�. 
e) A közúton és árokban a munkavégzés ideje alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és 
egyéb szennyez�dések eltakarításáról a kivitelez� folyamatosan köteles gondoskodni. 
f) Ha az érintett területen az építkezés következtében bármilyen károsodás történne, annak 
helyreállítása a kivitelez� feladata. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott 
kár megtérítésér�l a kivitelez� köteles gondoskodni. 
g) Jelen hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem 
mentesít. 
h) Az érintett közterületen lév� geodéziai jelek, közm�vek, létesítmények és m�tárgyak 
állagának megóvásáról a kivitelez� köteles gondoskodni. 
i) A kivitelezés során kikerül� és fölöslegessé váló anyagot – a veszélyes hulladéknak 
min�sül�  anyagot, stb. külön -  szemétlerakó helyre el kell szállítani. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a STENTOR-MI Kft. 
képvisel�jét Czapári Krisztiánt a képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse.

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz�

8. npr: A Fellegvár Óvoda és a Magyar László Tornacsarnok pince alagsorának 
árvíz utáni helyreállítására beérkezett ajánlatok megvitatása

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 



141

Dr. Szabó Attila: A júniusi Dunai árvíz az óvoda kazánházában és raktárában, illetve a 
tornacsarnok kazánhelyiségében károkat okozott. Az önkormányzat biztosítással rendelkezik 
e két épület vonatkozásában. A kárszakért� megállapította a káresemény jogosságát és 
támogatta azon költségek megtérítését, amit az árvízi védekezés során a m�szaki szakért� a 
szakvéleményében leírt. A tornacsarnok esetében ez bruttó 517.799,- Ft, az óvoda esetében 
pedig 1.089.177,- Ft. A hivatal három vállalkozótól kért be árajánlatot, Gestmayer Jánostól, 
Herr Jánostól és a Kvarc Kft-t�l. Közülük kett�, Herr János és a Kvarc Kft. nyújtott be 
ajánlatot, melyeket a Városüzemeltetési Bizottság meg is tárgyalt.  

Bártfai István: Egyértelm�en a Kvarc Kft. adta a kedvez�bb ajánlatot, ami bele is fér a 
biztosító által kifizetend� összegbe. 

Bálint Zsolt: Tekintve, hogy ugyanez a vállalkozó csinálja a Schulek utcát is, jó lenne, ha itt 
is minél hamarabb tudna végezni, mert az óvoda pincéjére el�bb-utóbb szükség lesz a télire 
bevásárolandó krumpli és alma tárolása kapcsán.  

- Mikesy Tamás képvisel� megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 7 f�vel 
(7 f�b�l) van jelen, határozatképes – 

Félegyházi András: Jelezni fogják a vállalkozónak, hogy a Schulek utca után az óvoda 
pincéjének helyreállítása legyen az els�dleges. Mivel a témával kapcsolatban több 
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, felolvasta a határozati javaslatot, melyben a Kvarc Kft. 
ajánlatát tette fel szavazásra. Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
187/2013. (09.19.) 
HATÁROZATA

1. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az óvodaépület 
kazánháza és raktárhelyisége, valamint a tornacsarnok kazánháza árvíz utáni 
helyreállítás munkáira a Kvarc Kft. (2025 Visegrád, Sziget u. 1. képvisel�: Fieszl 
József) a határozat mellékletét képez� tartalmú ajánlatát elfogadja. 

2. A helyreállítás finanszírozása a GENERÁLI Biztosító Zrt-vel megkötött biztosítási 
szerz�dés alapján történik. 

3. A képvisel�-testület megbízza Félegyházi András polgármestert a Kvarc Kft-vel 
történ� szerz�dés megkötésére bruttó 1.205.294,-Ft összegben. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz�

9. npr: A Pest Megyei Rend�r-f�kapitányság kérelme a Visegrád, F� u. 57. szám 
alatti ingatlan ingyenes használati jogára vonatkozóan
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.
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Dr. Szabó Attila: A Pest Megyei Rend�rkapitányság megkereste az önkormányzatot azzal, 
hogy az önkormányzat tulajdonában lév�, F� utca 57. szám alatti ingatlan els� részét 
ingyenesen használhassa. Korábban bérleti díj ellenében használta a rend�rség, 2009. június 
30-ig. Eddig az id�pontig a Rend�rkapitányság teljes egészében fizette a bérleti díjon felül  a 
közüzemi költségeket is a teljes ingatlanra, így született egy megállapodás, mely szerint 2010. 
január 1-t�l 2013. június 30-ig a bérleti díjba ez a többlet közüzemi költség kifizetés 
beszámításra került. Ez a határid� járt le, most ezért kérte, hogy ingyenesen használhassa az 
ingatlan els� részét, a közüzemi számlákat viszont erre a részre továbbra is a Rend�rség 
fizetné.  

Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, támogatja az ingyenes használatot, azzal a 
feltétellel, hogy az önkormányzat semmilyen költséget nem vállal át, ami a karbantartást illeti. 
Továbbá jó volna, ha a városban a rend�rség végezné a munkáját.  

Félegyházi András: Egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával. Mivel a témával 
kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, felolvasta a határozati javaslatot, 
azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
188/2013. (09.19.) 
HATÁROZATA

1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, F� utca 
57. szám alatti, a Visegrádi Rend�r�rs helyéül szolgáló ingatlanból 65,6 m² 
alapterület� részt, valamint a Pest Megyei Kormányhivatallal közös használatban lév�
49 m² részt a Pest Megyei Rend�r-f�kapitányság részére ingyenes használatba adja, a 
határozat mellékletét képez� használati jog alapítására vonatkozó szerz�désben 
foglaltak szerint.  

2.) Az ingatlan fenntartásával járó üzemeltetési költségeket (víz, elektromos áram, 
gázfogyasztás díj tételeit, internet használati díj) a Pest Megyei Rend�r-f�kapitányság, 
mint használó a szerz�dés teljes id�tartama alatt a szolgáltatók felé közvetlenül 
köteles megfizetni. 

3.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a használati jog 
alapítására vonatkozó szerz�dés aláírására. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

10. npr: Az Áprily Iskoláért Alapítvány egyszeri támogatása
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: Az már a költségvetés tervezésekor megfogalmazódott, hogy 
szeretnének az iskolának egy hordozható számítógépet vásárolni, és ehhez kérik az 
önkormányzat segítségét. A költségvetésben 100.000,- Ft támogatás rendelkezésre áll e célra, 
ezt �k remélhet�leg ki fogják tudni egészíteni és megvásárolják a laptopot. 
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Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot, mellyel kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
189/2013. (09.19.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az általános iskolai 
oktatási-nevelési munka segítése érdekében szükségessé váló 1 db Notebook megvásárlása 
miatt az önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2013. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 16. számú melléklet 14. sora terhére egyszeri 100.000 Ft-al (azaz egyszázezer 
forinttal) anyagilag támogatja az Áprily Iskoláért Alapítványt (Visegrád, Rév u. 2.).  
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Áprily Iskoláért 
Alapítvánnyal az 1. pont tárgyában kötend�, határozat mellékletét képez� tartalmú- 
támogatási szerz�dés aláírására.

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal

11. npr: Gécs János ismételt kérelme az önkormányzati tulajdonú, Dobos utcai 
faház bérbevételére

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Gécs János jelenleg is bérli a faházat, a szerz�dése 2013. december 31-ig 
szól. A bérleti díj 6835,- Ft/hó, tekintettel arra, hogy a lakás félkomfortos, 30 m²-es. Gécs 
János továbbra is vállalja a bérleti díjon felül a rezsi költségek fizetését és a  kert, valamint a 
ház karbantartását. Kérelme arról szól, hogy 5 évre szeretné kibérelni az ingatlant, azzal a 
kitétellel, hogy ha lehet�ség lesz rá, akkor el�vásárlási jogot is szeretne. Jelen pillanatban a 
térképen nem szerepel az ingatlan, mert egy vízmosás területén található. Ahhoz, hogy ez 
rendezve legyen az építéshatóság által kiállított hatósági bizonyítvány kiállítását követ�en 
lehet az ingatlan nyilvántartásba feltüntetni, ezután értékesíthet�vé válik. 

Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, a bérleti díjat nem kívánja 
megemelni, támogatja a bérbeadást. Az úr most már 2 éve bérli a faházat, a területet és a házat 
teljesen rendben tartja, téliesíteni is fogja a házat, annak a költségét is � vállalja.  

Bártfai István: A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta és mivel a háznak nincs megoldva a 
f�tése, ezért �k sem javasolják a bérleti díj emelését. A hivatal m�szaki ügyintéz�je talált 
olyan dokumentumot, ami által hivatalosan is nyilvántartásba lehet vetetni a faházat, ez 
folyamatban van.  

Hintenberger András: A Népjóléti Bizottság is tárgyalta és javasolja a bérleti jogviszony 
meghosszabbítását.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
190/2013. (09.19.) 
HATÁROZATA

1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy bérleti szerz�dést köt 
Gécs Jánossal az Önkormányzat tulajdonában lév� Dobos utcában lév� faházra vonatkozóan, 
2014. január 1-t�l 2018. december 31-ig, a határozat mellékletében szerepl� bérleti 
szerz�désben foglalt tartalommal.  
2.) A faház bérleti díja 6835.- Ft/hó + rezsi költség, melyet bérl� minden hónap 15-ig köteles 
az önkormányzat részére megfizetni. 
3.) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert a bérleti szerz�dés 
aláírására. 

Határid�: 2013. december 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

12. npr: A Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
üzemeltetési koncepciójának elfogadása
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: A Duna Vértes Társulásnak a múlt héten volt ülése. Kétváltozatú 
üzemeltetési koncepció közül kellett választani. Ami lényeges és Visegrádot is érint�
különbség, az, hogy a közszolgáltatást végz� cég egy legyen a teljes társaságban és ezt a teljes 
társaság közösen üzemeltesse, vagy pedig nem, hanem a mostani állapothoz hasonlóan 
minden település a saját maga intézi ezt azzal a kötelezettséggel, hogy amennyiben beindul a 
hulladékkezel�-lerakó rendszer, akkor abba köteles beszállítani. A társulás tagja között teljes 
volt az egyetértés, hogy az els� változat gyakorlatilag kivitelezhetetlen, tehát javasolja a 
testületnek is a második változat elfogadását.  

Mikesy Tamás: Korábban már err�l döntött a testület, ahhoz képest nem lát benne változást 
mi az oka annak, hogy ez most újra el�került? 

Félegyházi András: Nem minden önkormányzat tartott itt, így ez akkor még nem ment végig 
a rendszeren. Tudni kell, hogy ez egy 10 milliárdot is meghaladó projekt, tehát nem megy 
minden zökken�mentesen.  
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot, azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
191/2013. (09.19.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel� Testülete elfogadja a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által 2013. szeptember 12-án tárgyalt 
üzemeltetési koncepció 2. változatát, mely szerint a Társulás egy saját 100% tulajdonú céget 
hozzon létre a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú pályázat során létrehozott és 
beszerzett vagyon hasznosítására.”

Határid�: 2013. október 1. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

13. npr: A Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, módosítása

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: A Társulási Megállapodás 2004-ben került aláírásra, a pályázati projekt 
el�rehaladása során kétszer volt szükséges ezt módosítani, azonban ez a résztvev�
önkormányzatok között soha nem került teljes kör�en elfogadásra, emiatt nem lehetett 
átvezetni a változásokat. Egyébként azóta már több apró módosítás is történt a különböz�
törvényi változások miatt, ezért szükséges a megállapodás egy harmadik módosítását most 
jóváhagyni. Az alapkérdéseket nem érinti egyébként a módosítás.  

Hintenberger András: Elmondta, hogy a társulási megállapodás összemossa a rekultivációs 
projekt és a hulladékgazdálkodási projektet és a kötelezettségvállalás tekintetében egységesen 
kezeli.  Tavaly a testület kimondta, hogy a rekultivációban nem érintett, ezért azzal 
kapcsolatban kötelezettséget sem vállal. A társulási megállapodás egy pontjában két település 
kijelenti, hogy � kivétel a hulladékgazdálkodási rendszer alól, csak a rekultivációban érintett. 
Ezért szeretné, ha következ� módosításnál kimondanák azt, hogy Visegrád csak a 
hulladékgazdálkodás tekintetében vállal kötelezettséget a rekultivációban nem. Ez nem 
akadálya az aláírásnak, de ezt szeretné, ha rögzítve lenne. 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint a polgármester úr levélben ezt jelezheti a 
társulás felé.  

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
192/2013. (09.19.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jelen el�terjesztés 
mellékleteként szerepl�, a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodás módosításával egyetért. 
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A Képvisel�-testület felhatalmazza a Félegyházi András polgármestert a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt  Társulási Megállapodás aláírására. 

Határid�: 2013. október 1. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

14. npr: Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás rendszerfejlesztésére irányuló pályázatának aktuális állásáról

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: Az eredetileg 92,53%-os támogatási intenzitású projekt 93,179%-os 
intenzitásúvá emelkedik egy több, mint 10 milliárdos összérték� projekt esetében, tehát itt a 
tizedeknek is jelent�sége van. A fennmaradó összeg biztosítására vonatkozóan kormány 
határozat van, tehát a 6,8 %-os összeg a központi költségvetésb�l fog érkezni. A 
megvalósításra vonatkozóan van egy nagyon szigorú menetrend, nyilván a projektet köti a 
2015. júniusi megvalósítási határid�, amikortól remélhet�leg teljes mértékben üzemelni fog. 
Mivel a témával kapcsolatban, kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
193/2013. (09.19.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel� Testülete jelen el�terjesztés szerint a 
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” cím� pályázat kapcsán 
adott tájékoztatót elfogadja.

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

15. npr: Egyebek

Félegyházi András: Elmondta, hogy a városnapi rendezvények mindkét hétvégén rendben 
lezajlottak, megköszönte a részvételt, valamint a munkát a szervez�knek.  

- Egyeztet� megbeszélést tartott a hivatal az Elm�vel, akik egy 12 millió forintos 
számlát bocsátott ki az önkormányzatnak. Megbeszélték, hogy hogyan tudják ezt 
ellen�rizni, hogy mennyi az a kérdéses összeg, amivel elméletileg tartozhat az 
önkormányzat.  

- Megbeszélést tartott a lelátórendszer tekintetében az üzemeltet� céggel, arra 
törekszenek, hogy az önkormányzat érdekeit szolgálja ennek használata. A szerz�dés 
majd ide kerül a testület elé.  

- Belterületi vadkilövés van folyamatban szeptember végéig, úgy t�nik, hogy jó néhány 
vaddisznót sikerült már kil�ni. 

- Október 19-én szombaton veszélyes hulladékgy�jtés lesz 
- A mai napon kistérségi polgármester találkozó volt Szentendrén, ahol Hadházy Sándor 

országgy�lési képvisel� tartott tájékoztatást arról, hogy a 11-es út egyes szakaszai 
várhatóan a közeljöv�ben felújításra kerülnek. El�ször Leányfalun, aztán Visegrádon a 
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Delta környékén. Továbbá tájékoztatást adott arról is, hogy a következ� Európai Uniós 
2014-2020-as ciklusban milyen prioritások szerint lesznek pályázati források elosztva. 
Három komoly prioritás van, az egyik az M0-ás körgy�r� 11-es és 10-es út közötti 
szakasza, a másik a kerékpárút kérdése Szentendre Esztergom, illetve Budapest Bécs 
hálózatban, a harmadik pedig a belterületi vízelvezetéssel és árvízvédelemmel 
kapcsolatos ügyek.  

Bálint Zsolt: Jelezte, hogy szeretne lemondani 9 havi tiszteletdíjáról, amit a következ�
célokra és felosztásban szeretne felajánlani: 
3 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget az Áprily Iskoláért Alapítvány 
2 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget Migreen Team Kerékpáros Szakosztály 
1 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget a Visegrádi Nyugdíjas Klub 
1 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület részére, 
továbbá 
2 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget megosztva a konyhába beszerzend� új székek 
vásárlására, valamint a képvisel�i internet használati díj fedezésére. Kéri, hogy a testület 
ennek megfelel�en szavazzon err�l. 

Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja Bálint Zsolt tiszteletdíjára 
vonatkozó javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül  a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
194/2013. (09.19.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képvisel� 9 havi tiszteletdíjának felajánlását az alábbiak szerint: 
3 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget az Áprily Iskoláért Alapítvány 
2 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget Migreen Team Kerékpáros Szakosztály 
1 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget a Visegrádi Nyugdíjas Klub 
1 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület részére, 
továbbá 
2 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget megosztva az óvodába beszerzend� új székek 
vásárlására, valamint a képvisel�i internet használati díj fedezésére. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

Félegyházi András: Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és 
az ülést bezárta. 

Kmf. 

Félegyházi András       E�ryné Dr. Mezei Orsolya 
  polgármester             jegyz� h.
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete

Szám:    31/2013. 
Határozatok száma: 195-198/2013. (10.10.)

JEGYZ�KÖNYV

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2013. október 10-én megtartott nyílt ülésér�l 

1. Bursa Hungarica Fels�oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi 
fordulójához való csatlakozás

2.  Intézményi Tanács önkormányzat által delegált tagjának kijelölése

3. KNK-Adventure Kft. (Elektromos Mobilitás Program rendezvénnyel 
kapcsolatos) közterület-foglalási kérelmének a megvitatása
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. október 10-én 16:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak:

Képvisel�k: 

    Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

Távol maradt képvisel�:

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Hintenberger András 

Tanácskozási joggal:

Dr. Szabó Attila aljegyz�
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 4 
f�vel jelen van, határozatképes az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Hintenberger András képvisel�k jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak 
jelen lenni, Mikesy Tamás képvisel� úr pedig késését jelezte. Ismertette a napirendet, és mivel 
azzal kapcsolatban módosító javaslat nem érkezett, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal (Dr. 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Hintenberger András és Mikesy Tamás képvisel�k 
nem voltak jelen), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta.

1. npr: Bursa Hungarica Fels�oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi 
fordulójához való csatlakozás
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Mint minden évben, idén is kiírásra kerül a Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázat, ahhoz, hogy az önkormányzat ezen részt tudjon venni, erre irányuló testületi döntés 
szükséges. Az A típusú kiírás a már fels�oktatásban tanulókra vonatkozik, a B típusú pedig 
azokra, akik ott szeretnének továbbtanulni. A pályázaton a szociálisan rászorulók kaphatnak 
támogatást. Tavaly 13 f� részesült ebben a támogatásban, minimum összege havi 1.000,- Ft, 
maximum összege pedig havi 5.000,- Ft volt. Annyi változás történt, hogy a fels� határt az 
önkormányzat idén az anyagi lehet�ségeihez mérten állapíthatja meg. A határozati javaslatban 
a maximum 5.000,- Ft-os értékhatárra tett javaslatot.  

Bálint Zsolt: Javasolta, hogy 6. 000,- Ft-ra emeljék a fels� határt, mert minden évben azon 
van a vita, hogy jobb lenne többet adni, de ezt azért nem tudták megtenni eddig, mert 
maximalizálva volt a fels� határ. Így ráadásul a jobban rászorulóknak is többet tudnak majd 
adni.  

- Mikesy Tamás képvisel� megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 5 f�vel (7 
f�b�l) van jelen, határozatképes –

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve egyéb 
módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki egyetért Bálint Zsolt képvisel� azon 
módosító javaslatával, hogy az adható támogatás fels� határa 6.000,- Ft/f� összeg legyen.  

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül  a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
195/2013. (10.10.) 
HATÁROZATA

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képvisel� azon módosító javaslatát, mely szerint a 2014. évben, a Bursa 
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Hungarica Ösztöndíj pályázat keretében az önkormányzat által nyújtandó támogatás havi 
összege maximum 6.000,- Ft/f� összeg legyen.  

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati 
javaslatot, az el�bb elfogadott módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül  a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
196/2013. (10.10.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 
meghirdetett pályázati feltételek mellett a hátrányos szociális helyzet� fels�oktatási hallgatók 
illet�leg fels�oktatási tanulmányokat kezd� fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Fels�oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 
2) A képvisel�-testület a havi támogatás összegét a támogatásban résztvev�k szociális 
körülményeit figyelembe véve havi maximum 6.000. Ft/f� összegben, az erre a célra fordítható 
2014. évi éves keretösszeget pedig 800.000 Ft-ban határozza meg.  
3) A képvisel�-testület a beérkezett pályázatok elbírálását a Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és 
Népjóléti Bizottság hatáskörébe utalja. 
4) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Bursa Hungarica 
Fels�oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozásával kapcsolatos feladatokat lássa el. 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: 2013. október 11.

2.  npr: Intézményi Tanács önkormányzat által delegált tagjának kijelölése
 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz�

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 

Dr. Szabó Attila: A köznevelési törvény 73. §. (3) bekezdése alapján, az abban 
meghatározottak szerint az iskolában 2013. szeptember 1-ig Intézményi Tanácsot lehetett 
létrehozni.  Amennyiben eddig az id�pontig az intézményi tanács nem jön létre, akkor az 
intézményi tanácsot a szül�k, a nevel�testület és az intézmény székhelye szerinti települési 
önkormányzat delegáltjából létre kell hozni, 2013. október 15-ig. A tanács jogi 
személyiséggel fog bírni, az érintett iskola székhelyén fog m�ködni, az Oktatási Hivatal 
nyilvántartásba veszi és bizonyos id�közönként ülést tart. A tanács az iskola m�ködésével 
kapcsolatos kérdéseket fogja vizsgálni, illetve tárgyalni és azt eljuttatja a fenntartó részére. Az 
önkormányzat által delegált személyre polgármester úr tesz javaslatot.  
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Félegyházi András: Javasolja, hogy - vele el�re egyeztetve - Mikesy Tamás képvisel� úr 
legyen az önkormányzat által delegált tag. Remélhet�leg az információ áramlás az iskola és 
az önkormányzat között er�teljesebb lesz.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot, és mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül  a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
197/2013. (10.10.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a visegrádi Áprily 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola Intézményi Tanácsába visszavonásig 
Mikesy Tamás önkormányzati képvisel�t delegálja.  
2) Képvisel�-testület felkéri Mikesy Tamás önkormányzati képvisel�t, hogy a visegrádi Áprily 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola Intézményi Tanácsában Visegrád Város 
Önkormányzatának érdekeit szem el�tt tartva az önkormányzatot képviselje.  
3) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a döntésr�l, a delegált 
tag személyér�l, a  visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola 
intézményvezet�jét tájékoztassa.  
  

Felel�s: Képvisel�-testület 
Határid�: 2013. október 15.

3. npr: KNK-Adventure Kft. (Elektromos Mobilitás Program rendezvénnyel 
kapcsolatos) közterület-foglalási kérelmének a megvitatása
 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester

Félegyházi András: A KNK-Adventure Kft. ügyvezet�je Dr. Koncz Áron kérelemmel 
fordult az Önkormányzathoz, melyben kérte, hogy az Elektromos Mobilitás Program 
rendezvény céljára 2013. október 12-én a 64/14 hrsz-ú az önkormányzat tulajdonában lév�
ún. „nagyparkoló” területéb�l 1500 m²-t - a rendezvény nonprofit jellegére és a 
közérdek�ségre való tekintettel - a közterület-foglalási rendeletben megállapított díjhoz képest 
ingyenesen, vagy jelent�sen mérsékelt összegért használhassa. Tekintettel arra, hogy a 
közterület-használatról szóló rendelet szerint a nagyparkolóra kedvezményt csak a képvisel�-
testület adhat, ezért került ez most napirendre. A rendezvényr�l annyit, hogy elektromos 
meghajtású autókat, bicikliket és ahhoz hasonló ún. „segway” járm�veket lehet majd 
kipróbálni. Véleménye szerint egy ilyen rendezvény, illetve a mögötte álló tartalom Visegrád 
szellemiségéhez, illetve a helyszínhez ill�, ezért a kéréssel ilyen formán � azonosulni tud, bár 
egy kicsit kés�n érkezett a kérelem, szerencse, hogy a testület éppen most tart egy rendkívüli 
ülést és ezt napirendre tudták venni. A nagy parkolónak egyébként a fele területére tartanának 
csak igényt és tekintve, hogy ez már nem az els� ilyen jelleg� kérelem, célszer�nek tartaná a 
jöv�ben a közterület használatról szóló rendeletet módosítani.  
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Bálint Zsolt: Tekintve, hogy a rendezvényen ingyenesen lehet kipróbálni a járm�veket, ezért 
egyet tud érteni a díjmentességgel.  

Félegyházi András: A rendeletnek van egy olyan kitétele, hogy kauciót köteles a terület 
igénybevev�je letenni és amennyiben rendben adja vissza a területet, akkor visszakapja a 
kauciót. De úgy gondolja, hogy ezzel nem is lesz probléma. Fel fogja hívni a cég figyelmét, 
hogy egyébként a korábbi megállapodásnak megfelel�en a KRESZ park karbantartásával 
vállaltak bizonyos kötelezettségeket, így remélhet�leg erre az alkalomra, azt is sikerül 
teljesíteni. 

Schüszterl Károly: Amennyiben ingyenes a rendezvény, akkor � is támogatja a kérelmet. 

Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy ki kellene hangsúlyozni, hogy ne legyen kapcsolódó 
büfé sátor és egyebek, tehát valóban ingyenes legyen a rendezvény.  

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot és mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott 
el, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következ� határozatot hozta:

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
198/2013. (10.10.) 
HATÁROZATA

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a KNK-Adventure Kft. 
(1024 Budapest, Ady E. u. 19.) számára az Elektromos Mobilitás Program rendezvénnyel 
kapcsolatos közterület-foglalási kérelmében a 64/14 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területre 
kért díjkedvezményt „a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a 
közterületek rendjér�l” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 13.§ (9) bekezdés második mondata alapján engedélyezi.  
2) A Rendelet 2. számú melléklet 20. pontja alapján a kedvezmény után a KNK-Adventure 
Kft.-t nem terheli közterület-foglalási díjfizetés.
3) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Rendeletnek 
megfelel�en a KNK-Adventure Kft. számára az Elektromos Mobilitás Program rendezvény 
lebonyolításához szükséges közterület-foglalási engedélyt a testületi határozat értelmében 
ingyenesen adja ki. 

Határid�: 2013. október 11. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester

Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta.

Kmf. 

Félegyházi András       E�ryné Dr. Mezei Orsolya 
  polgármester            jegyz� h.



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    32/2013. 
Határozatok száma: 199-206/2013. (10.17.) 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

2013. október 17-én megtartott nyílt ülésér�l  
 
 
1.  Sirály utcai ingatlanok közigazgatási címének rendezése tárgyában született 
1218-1/2013. számú határozat elleni fellebbezés elbírálása 
2.  Beszámoló a 2013. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról 
3.  Visegrád Város Önkormányzat  Környezeti Fenntarthatósági tervének 
elfogadása 
4. A közösségi együttélés alapvet� szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeir�l szóló 20/2013 (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása 
5. Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 1. és 3. számú lakások bérleti 
jogviszonyára vonatkozó pályázat kiírása 
6. Visegrád, F� u. 64/14 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant érint�en 
kábeltelevízió ellátáshoz tulajdonosi nyilatkozat és közútkezel�i hozzájárulás kérés 
megvitatása 
7.  Visegrád F� utca - Rév utcáig kisfeszültség� hálózat kábelesítése beruházással 
létrejöv� közcélú villamos hálózat üzemeltetési feltételeire ELM� Hálózati Kft.-vel 
megállapodás kötése  
8. A VIFA Visegrádi Faipari Kft-vel raktározás céljára kötend� bérleti szerz�dés 
tárgyában hozott 162/2013. (08.12.) Ökt. határozat módosítása 
9. Chorus Inside International által szervezet VIII. Budapesti Nemzetközi 
Kórusfesztiválhoz a védnökségi cím megadása 
10. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. október 17-én 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
 

    Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyz�  
 
 
Meghívottak: 
 
    Cseke László Pro Visegrád Kft. ügyvezet�je 
    Vogel Ferenc  
    Vogel Ferencné 
    Cabello Dávid Prefectus Global Zrt. közbeszerzési szakért� 
    Kenéz Attila  
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 
f�vel jelen van, határozatképes az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, Hintenberger András képvisel� 
úr pedig jelezte, hogy kicsit késni fog. A kiküldött napirendhez még két napirendi pontot 
javasol felvenni az egyik a Chorus Inside International által szervezet VIII. Budapesti 
Nemzetközi Kórusfesztiválhoz a védnökségi cím megadása, a másik az Önkormányzat 
Környezeti Fenntarthatósági tervének elfogadása. Sorrendben pedig javasolta, hogy a 2. 
napirendi pont legyen az els�ként tárgyalandó. Jelezte, hogy id�közben Hintenberger András 
képvisel� úr megérkezett, így a Képvisel�-testület 6 f�vel van jelen, határozatképes. Kérdezte 
a képvisel�ket, aki az el�bb említett módosításokkal a napirendet elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét a kiegészítésekkel együtt elfogadja. 
 

1.  npr: Sirály utcai ingatlanok közigazgatási címének rendezése tárgyában született 
1218-1/2013. számú határozat elleni fellebbezés elbírálása 

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Vogel Ferenc és Vogel Ferencné fellebbez�k 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Képvisel�-testület még idén tavasszal úgy döntött, hogy a Visegrád 
Hotel és Sirály Étterem mögött egy utcát nevez el Sirály utca néven. Ez az utca a 11-es úttal 
párhuzamos, 2012 tavaszán került kialakításra. Mivel a Sirály utca mellett lév� ingatlanok 
közigazgatási cím nélkül szerepeltek, ezért a házszámrendezésre egy közigazgatási hatósági 
eljárás indult. Kiosztásra kerültek házszámok és ezen határozattal szemben nyújtott be 
fellebbezést Vogel Ferenc és Vogel Ferencné. Ezen ügyhöz kapcsolódik az, hogy Vogel 
Ferenc és Vogel Ferencné a szomszédokkal Ispán Balázsékkal a F� utcára való kijutás 
tekintetében vitában állnak, mivel �k szeretnék, ha továbbra is a F� utca fel�l történne a 
megközelítés. Ebb�l kifolyólag szeretnék, hogy a több évtizede meglév� F� utca 60/b szám  
maradna az ingatlanuk házszáma. Az eljárás a jogszabályoknak megfelel�en került 
lefolytatásra, lehet�ség van ugyan arra, hogy a Képvisel�-testület úgy döntsön, hogy kiveszi a 
Sirály utca 7. számú ingatlant és nem ad neki házszámot, de ez zavaró lehet a házszám 
kiosztás szempontjából. Mivel polgármester által átruházott hatáskörben meghozott 
határozatról van szó, ezért a Képvisel�-testület jogosult elbírálni a fellebbezést. A 
fellebbezésben szerepl� szolgalmi jogi kérdések a bejárás tekintetében a bíróság hatáskörébe 
tartozik. Tehát dönthet úgy a testület, hogy jelen pillanatban marad a Sirály utca 7. szám, és 
ha a szomszéddal kapcsolatos nézeteltérések lezárulnak és lehet�ség lesz az ingatlan F� utca 
fel�li megközelítésére, akkor Vogel Ferencék visszakaphassák a régi házszámot.  
 
Vogel Ferencné: Elmondta, hogy amikor az alsó út kialakításra került, akkor �k azt azért 
hagyták jóvá, hogy a kertet onnan meg tudják közelíteni, és nem azért, mert a ház nem volt 
megközelíthet�.  
 
Vogel Ferenc: Arról nem is beszélve, hogy a Sirály részér�l az az út egy gazdasági bejárat. 
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Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy felvette a kapcsolatot Zeller Tiborral a 112/6-os hrsz-ú 
ingatlan tekintetében, mely szerint annak a telekmegosztását � elindítja, és ezt követ�en az 
ingatlan lekövezett részére szolgalmi jogot ad a Sirály utcai ingatlan tulajdonosoknak. Tehát 
maga a Sirály utca közterületen van, ennek a megközelítésére kell a szolgalmi jogot 
bejegyeznie az önkormányzatnak, illetve az ott lakóknak a telekmegosztás után.  
 
Bálint Zsolt: Meglátása szerint Vogelék attól tartanak, hogy amennyiben elfogadják ezt a 
házszámkiosztást, akkor Ispán Balázsék joggal mondhatják azt, hogy mivel az ingatlanuk a 
Sirály utca fel�l is megközelíthet�, ezért a továbbiakban meggátolják Vogelék bejárását a F� 
utca fel�l. 
 
Dr. Szabó Attila: Ez az eljárás nem volna jogszer�. A szolgalmi jogot ketté kell választani, 
van a közüzemi szolgalmi jog és van a gyalogos szolgalmi jog. Itt egy évtizedek óta fennálló, 
szokásjogon alapuló bejárás történik a 112/5 hrsz-ú ingatlanon keresztül, de ez nem került az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre Vogelék javára. De ez a kérdés nem ehhez a 
közigazgatási eljáráshoz tartozik és ebben a kérdésben nem is tud dönteni a Képvisel�-
testület, ez a bíróság hatásköre.  
 
Mikesy Tamás: Az önkormányzat a Sirály utcát törvényesen hozta létre, megoldva ezzel az 
ott lakók évtizedes problémáját, ennek a része most a házszám kiosztás is, ez az egyik dolog, 
a másik dolog pedig Vogelék problémája egy családi dolog, ami nem tartozik a Képvisel�-
testület hatáskörébe, hogy ezt megoldja. Zeller Tibor már több alkalommal kötelezettséget 
vállalt arra, hogy a Sirály utca megközelítését biztosító ingatlant megosztja és a megosztás 
után szolgalmi jogot ad a Sirály utca lakóinak, de ezt csak 2014-ben tudja elkezdeni. Ennek az 
utcának egyetlen problémája jelenleg, hogy még nincs közvilágítás kiépítve. 
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy annak sem lehet semmi akadálya, hogy aki a régi 
bejáratát szeretné használni, az használhatja. Majd a bíróság eldönti a szolgalmi jog kérdését, 
és ha netán úgy dönt, hogy a régit nem használhatják, akkor még mindig vissza lehet térni erre 
a házszámozásra. Elfogadhatónak tartja Vogelék kérését, hiszen az új utca és házszám 
kapcsán egyéb költségek is felmerülnek, mint például lakcímkártya átírás. 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy a jogszabályok szerint új utca elnevezés esetén ingyenes a 
lakcímkártya csere.  
 
Félegyházi András: 10 perc szünetet rendelt el. 
 
Szünet után 
 
Félegyházi András: A szünetben sikerült áttekinteni a helyzetet és gyakorlatilag arra a 
következtetésre jutott a képvisel�-testület, hogy a döntést a mai napon elhalasztja és felkéri a 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottságot, hogy ezt a témát vegye fel a jöv� keddi 
ülésének napirendje közé. Amennyiben szükséges akár rendkívüli testületi ülést is 
összehívhatnak az ügyben. Kérdezte a képvisel�-testületet, aki ezzel a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Sirály utcai ingatlanok közigazgatási címének rendezése 
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tárgyában született 1218-1/2013. számú határozat elleni fellebbezés elbírálása cím� 
napirendi pontról szóló döntést elnapolja. 
 

2.  npr: Beszámoló a 2013. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról  
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezet�je 

 
Félegyházi András: Felkérte Cseke Lászlót, a Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezet�jét, 
hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Cseke László: El�ször is megköszönte az önkormányzat és a hivatal segít� munkáját, ami 
nélkül nem jöhetett volna létre az idei sikeres rendezvény. A testület még februárban döntött 
arról, hogy 3.000.000,- Ft támogatást nyújt a Pro Visegrád Kft-nek, melyb�l akkor februárban 
el is utaltak 1.500.000,- Ft-ot, így tudták megkezdeni az érdemi szervezési munkát és ez nagy 
biztonságot jelentett a rendezvény szempontjából. Polgármester úr többszöri tárgyalásának 
köszönhet�en a szemétszállítás kapcsán 400.000,- Ft-ot sikerült megspórolni, emellett 
alpolgármester úr is folyamatosan támogatta a szervezést, illetve lebonyolítást. Aljegyz� 
úrnak köszöni a katasztrófavédelmi terv el�készítésénél nyújtott segítségét, sikerült úgy 
megszervezni ezt, hogy utána már az ellen�rzések során hibátlannak min�sült mind a terv, 
mind a lebonyolítás. Hosszú évek alatt most érezte azt el�ször, hogy a palotajátékokat 
szervez� csapat nem maradt egyedül, hanem a városvezetés egy emberként mögötte állva 
támogatta ezt a dolgot. Idén pénzügyi vonatkozásban arról számolhat be, hogy 3 év 
veszteséges m�ködés után nyereséggel zárt a rendezvény. Sikerült megvalósítani azt, hogy 
ahhoz a 1,5 millió forinthoz, amit az önkormányzat februárban átutalt nem kellett 
hozzányúlni, s�t ehhez még sikerült 1.637.075,- Ft nyereséget elérni. Ez azért minden segítség 
mellett az id�járásnak is köszönhet�, illetve a megpróbáltak alkalmazkodni a megváltozott 
körülményekhez, tehát visszaálltak a három napos rendezvényre. A rendezvény színvonala 
nem romlott, a visszajelzésekb�l dicséretet lehetett hallani.  
 
Félegyházi András: Valóban � is úgy tapasztalta, hogy a szervezés kapcsán egy jó 
csapatmunka jött létre. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a rendezvény el�tt 1 hónappal még a 
Dunán rendkívüli árvíz vonult le, ami nagymértékben érintette a helyszínt is. 
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti 
Bizottság megtárgyalta a beszámolót és a határozati javaslattal kapcsolatban néhány 
kiegészítést javasolt.  
 
Bálint Zsolt: Kérte a Bizottságot, hogy indokolja meg a 1,5 millió forint kifizetésére 
vonatkozó javaslatát.   
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a plusz pontokat személyesen � javasolta, azért, mert 
egyrészt a tribün visszakerült Visegrádra, szükség lesz a felújítására, de nem tudni, hogy ez 
mennyibe fog kerülni, tehát célszer�, ha a Kft-nek van mozgatható t�kéje. Másrészt január-
februárban kiírásra kerülnek azok a pályázatok, amelyhez az öner�t igazolni kell. A 
költségvetésbe ez a 3 millió forint be is van tervezve, melyb�l 1,5 millió forint már ki lett 
fizetve.  
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Cseke László: Úgy gondolja, hogy a maradék összeg is olyan zárolt összeg kell, hogy legyen, 
mint az eddig átutalt pénz. Tehát ehhez csak végszükség esetén nyúlnak hozzá. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
199/2013. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Cseke 
László a Pro Visegrád Nonprofit Kft ügyvezet�jének beszámolóját a 2013. évi Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékok rendezvényr�l. 
2.) A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy engedélyezi a 2013. évi költségvetésbe a Pro 
Visegrád Nonprofit Kft. támogatására betervezett 3 millió forintból még ki nem fizetett 1,5 
millió forint átutalását a Kft. részére. 
3.) A Képvisel�-testület jóváhagyja a Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezet�jének, Cseke 
Lászlónak, hogy a 2012. évi és a 2013. I. félévi költségtérítését felvegye a Pro Visegrád 
Nonprofit Kft. számlájáról. 
4.) A Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság felkéri a Képvisel�-
testületet, hogy a Pro Visegrád Nonprofit Kft. Felügyel� Bizottságába választandó tagok 
személyére tegyenek javaslatot. 
 

Határid�: 1.) 2.) 3.) pont esetében azonnal 
4.) pont esetében 2013. november 4. 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a Környezeti Fenntarthatósági terv napirendjéhez 
kapcsolódóan meghívott vendégek megérkeztek, javasolta a napirend el�re vételét. 
 

3. npr: Visegrád Város Önkormányzat  Környezeti Fenntarthatósági tervének 
elfogadása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívottak: Cabello Dávid Prefectus Global Zrt. közbeszerzési tanácsadó 
Kenéz Attila  

 
Félegyházi András: Az árvízvédelmi pályázat támogatási szerz�dés aláírása után 1 éven 
belül el kellett volna, hogy készüljön ez a környezeti fenntarthatósági terv, de sajnos ez nem 
történt meg, ezért ezt most pótolni szükséges.  
 
Cabello Dávid: Az Európai Unió által finanszírozott projektek keretében elvárás mind a 
támogató szervezett�l, mind az Uniótól az ún. horizontális vállalások megtétele a pályázat 
keretében. Ezek az esélyegyenl�ségi és fenntarthatósági vállalásokra oszlanak. Ennek a 



 

 7 

tervnek célja, hogy látszódjon a támogató szervek felé, hogy a város törekszik a fenntartható 
környezet fenntartására és fejlesztésére. Tehát ezen indokok miatt vált szükségessé a terv 
elkészítése.  
 
Hintenberger András: A tervben talált néhány olyan jogszabályi megjelölést, melyek már 
nem hatályosak, kéri, hogy ezeket javítsák ki. 
 
Bálint Zsolt: Tájékoztatást kért az árvízvédelmi pályázat jelenlegi helyzetér�l.  
 
Cabello Dávid: A kivitelezésre vonatkozó, korábbi közbeszerzési eljárás eredménytelensége 
miatt szükség volt egy újabb eljárás kiírására. Ez a nyár elején történt meg, jelenleg az 
ajánlatok értékelési szakasza folyik, sajnos több körben kellett hiánypótlást kérni az 
ajánlattev�kt�l ennek id�igénye miatt húzódik el, de el�re láthatólag az eljárás az 
elkövetkezend� 2-3 hétben le fog zárulni.  
 
Bálint Zsolt: Mikor lehet aláírni a szerz�dést? Egyáltalán beleférnek-e majd a pályázatba 
id�ben, pénzben? 
 
Cabello Dávid: Amennyiben ez az eljárás eredményesen zárul, beleférnek a keretbe és az 
id�be is. Legoptimálisabb esetben november közepén lesz aláírható a szerz�dés.  
 
Félegyházi András: Pontos választ azért nem lehet még erre a kérdésre adni, mert az eljárás 
még folyamatban van. Nem lehet tudni, hogy az eredményhirdetés után a nem nyertes 
ajánlattev�k mit fognak csinálni, nem támadják-e meg az eredményt. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot, azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
200/2013. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat Környezeti Fenntarthatósági tervét a határozat mellékletét képez� tartalommal 
elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s:  Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: A közösségi együttélés alapvet� szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeir�l szóló 20/2013 (IX:20.) önkormányzati rendelet módosítása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 



 

 8 

 
Dr. Szabó Attila: Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2013. szeptember 19-i 
testületi ülésén fogadta el a közösségi együttélés alapvet� szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeir�l szóló 20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendeletet. 
Hintenberger András képvisel� a rendelettel kapcsolatban több módosító javaslatot 
fogalmazott meg. A Rendelet 6.§ (1) bekezdés a) és b) pontját javasolja azzal kiegészíteni, 
hogy a vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán engedély, el�zetes bejelentés nélküli 
rendezvények kapcsán kifejtett zajt kelt� tevékenység min�süljön közösségi együttélés 
alapvet� szabályaival ellentétes magatartásnak. A Rendelet 6.§ (1) bekezdés d) pontjában 
javasolja az építési szó törlését, azaz hétköznap este 19 és reggel 7 óra között, szombaton este 
18 és reggel 7 óra között, illetve vasárnap és munkaszüneti napokon engedély nélkül nagy 
zajjal járó építési tevékenységek mellett minden nagy zajjal járó tevékenység min�süljön 
közösségi együttélés alapvet� szabályaival ellentétes magatartásnak. A Rendelet 7.§ (1) 
bekezdését javasolja azzal a ponttal kiegészíteni, hogy ingatlanának közterületr�l látható 
homlokzatát, kerítését a városképet hátrányosan érint� módon elhanyagolja, nem gondoskodik 
a karbantartásáról, felújításáról, elmulasztja a baleset-elhárítás miatt szükséges 
beavatkozásokat, vagy azokat városképbe nem ill� anyagok vagy tiltott, egészségkárosító 
anyagok felhasználásával végzi, az min�süljön közösségi együttélés alapvet� szabályaival 
ellentétes magatartásnak. A Rendelet 8.§ (1) bekezdését javasolja azzal a ponttal kiegészíteni, 
aki emlékm�vet, síremléket, emléktáblát, épített környezeti emléket, m�emléket rongál vagy 
megkárosít, az min�süljön közösségi együttélés alapvet� szabályaival ellentétes 
magatartásnak. Ezen utóbbi ponttal nem javasolja kiegészíteni a rendeletet, mivel a 
szabálysértésr�l szóló 2012. évi I törvény 177§ (1) bekezdés b) pontja vagy a Büntet� 
Törvénykönyvr�l szóló 2012. évi C törvény 371 §(1) bekezdése alapján az ilyen jelleg� 
cselekmény büntetend�. Ezen okból ezt nem lehet helyi rendeletben a közösségi együttélés 
alapvet� szabályaival ellentétes magatartásnak min�síteni, mert a jogalkotásról szóló törvény 
értelmében magasabb rend� jogszabály rendelkezéseit a helyi rendeletben megismételten 
vagy azzal ellentétesen szabályozni nem lehet. Képvisel� úr javasolta még a Rendelet 8.§ (1) 
bekezdés e) pontját a huzamosabb ideig szövegrésszel kiegészíteni, azaz aki közterületen 
vállalkozási célra használt 3500 kg össztömeget meghaladó gépjárm�vet huzamosabb ideig 
tárol, az min�süljön közösségi együttélés alapvet� szabályaival ellentétes magatartásnak. 
Jogalkalmazási szempontból ezt sem javasolja kiegészíteni, ugyanis a huzamosabb ideig 
kifejezés nehezen definiálható, hogy az milyen id�tartamot jelent. Egyébként is véleménye 
szerint egy ilyen össztömeg� tehergépkocsi a városképet rontja, ezért ne lehessen egy percig 
sem közterületen tárolni. A rendelet kiküldésre került és elfogadásához min�sített többség 
szükséges.  
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy ezen módosításokat már a rendelet eredeti 
megalkotásakor megfogalmazta, csak technikai okok miatt ezt nem tudta akkor elküldeni. 
Köszöni jegyz� úrnak a módosítás átvezetését. Megérti, hogy a nagy össztömeg� 
tehergépjárm�vek rontják a városképet, de amikor azt megfogalmazta, hogy legyen rá mód 
valamennyi ideig tárolni közterületen ilyen jelleg� gépjárm�vet, akkor arra gondolt, hogy ha 
esetleg a városban lakó kamionsof�r hazajön 3 napra kipihenni magát, akkor ne teremtsen 
senkinek bejelentési alapot, hogy a kamion valamelyik közterületen parkol. Vagy éppen 
gondolhatnak itt olyan helyi vállalkozóra, aki ilyen nagy járm�veket javít és néhány napig az 
a m�helye el�tt parkol. Áthidaló megoldásként javasolja, hogy az ilyen esetekre tegyék 
lehet�vé legalább, hogy a nagy parkolóban parkolhasson egy kamion. Jegyz� úr másik 
észrevételét elfogadja, megérti, hogy magasabb rend� jogszabályok ezek szankcionálására 
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lehet�séget adnak. De amennyiben a polgár a saját értékében rongálást követ el, gondolva itt 
f�ként m�emléki jelleg� ingatlanokra – akkor az adott jogszabály adta lehet�ség alapján 
határozottan járjanak el adott ügyben. 
 
Félegyházi András: Elfogadja a jegyz� úr javaslatait, illetve kéri azt is, hogy valóban 
biztosítsanak lehet�séget adott esetben egy-egy visegrádi lakosnak arra, hogy a nagy 
parkolóban parkolhasson kamionnal.  
 
Bártfai István: El tudja fogadni a javaslatokat, viszont véleménye szerint az meggondolandó, 
hogy a zajt kelt� tevékenységet ennyire leszabályozzák, mert gondolni kell arra is például, 
hogy mi van akkor, ha egy lakosnak csak vasárnap van arra ideje, hogy összevágja a t�zifáját. 
Fél�, hogy meg fognak szaporodni azok a bejelentések, hogy ez zavarja a szomszédokat. 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy az elmúlt másfél évben nem volt arra példa, hogy ilyen 
jelleg� bejelentés érkezett volna.  
 
Félegyházi András: Véleménye szerint, ha kimunkálkodik ennek a kérdésnek a megoldása, 
akkor egy módosítást bármikor eszközölni lehet a rendeletben e vonatkozásban is akár. Mivel 
a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a vitát lezárta. Felhívta a 
figyelmet, hogy rendeletalkotásról lévén szó, annak elfogadásához min�sített többség 
szükséges. Kérdezte a képvisel�ket, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közösségi együttélés alapvet� szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeir�l szóló 20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet 
módosítását elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
21/2013. (X.18.) önkormányzati rendelete  

a közösségi együttélés alapvet� szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeir�l 
szóló 20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szövege a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
 
5. npr: Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 1. és 3. számú lakások 
bérleti jogviszonyára vonatkozó pályázat kiírása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Sziget utcai bérlakások közül az 1. és 3. számú lakásbérleti jogviszonya 
idén december 31-vel lejár, így a helyi rendelet szerint pályázatot kell kiírni. A pályázatot a 
testület írja ki, majd a Népjóléti Bizottság véleményezi és terjeszti a testület elé. A pályázati 
kiírás a novemberi Visegrádi Hírekbe jelenhet meg. A Népjóléti Bizottság megtárgyalta az 
el�terjesztést. 
 



 

 10 

Hintenberger András: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta, javasolja a testületnek a 
pályázati kiírás elfogadását.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

201/2013. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a Sziget 
utca 11. szám alatti, 1. és 3. számú önkormányzati bérlakásra, a határozat mellékletét képez� 
pályázati kiírás alapján. 
 

Határid�: --------- 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
PÁLYÁZATI  KIÍRÁS 

 
Visegrád Város Önkormányzat 

Képvisel�-testülete a …/2013 (…  …) számú határozatával az állami támogatásból 
létesül� költségelv� lakások bérbeadásáról szóló többször módosított 8/2001 (IX.13.) 

számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
 

pályázatot ír ki 
 

a Visegrád, Sziget utca  11. szám alatt lév� 1. és 3.  számú lakások bérleti jogviszonyára 
 
A pályázat benyújtásának módja és címzettje:  
A pályázatot írásban a rendelet mellékletét képez� formanyomtatványon Visegrád Város 
Jegyz�jéhez címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, F� u. 81.). A pályázati lap beszerezhet� 
a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthet� a www.visegrad.hu oldalról az önkormányzat 
/rendeletek, szabályzatok/ hatályos rendeletek /8/2001. (IX.13.) szám alatt.  
A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”.  
 
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshet�: 
Herold Mária igazgatási el�adó, telefonszám: 06 (26) 398-255  
 
A pályázat elbírálásának rendje:  
A pályázatot az önkormányzat Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottsága 
értékeli és véleményezi, javaslatát a képvisel�-testület elé terjeszti. A lakás kiutalásáról a 
képvisel�-testület dönt.  
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A pályázat beadásának határideje: 2013. november 20. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 5. 
 
A lakbér összege 27.195,- Ft/hó. Az új bérl� az els� 3 évben csak az éves infláció mértékével 
megemelt lakbért fizeti. A 3 év lejártával az önkormányzat a lakbért 50%-al emelheti, majd a 
következ� 3 év alatt a lakbér elérheti a helyben szokásos piaci árat.  
 
Pályázati feltételek:  
- legalább 5 éve jelenleg is fennálló, bejelentett (állandó vagy ideiglenes) igazolt visegrádi 
lakcím, 
- vagy visegrádi munkahely legalább 1 éve (a beköltöz� házaspár/élettárs mindkét személye 
esetén követelmény),  
- maximum 40 éves életkor (a beköltöz� házaspár/élettárs mindkét személye esetén 
követelmény), 
- pályázó nem rendelkezhet lakhatás céljára alkalmas saját tulajdonú ingatlan tulajdonnal (a 
beköltöz� házaspár/élettárs mindkét személye esetén követelmény). 
 
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhet� az elbíráló bizottság tagjain 
kívül más személlyel.  
 
6. npr: Visegrád, F� u. 64/14 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant érint�en 
kábeltelevízió ellátáshoz tulajdonosi nyilatkozat és közútkezel�i hozzájárulás kérés 
megvitatása 

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Honti-Phone Kft. (2025 Biatorbágy, Bethlen Gábor utca 39.) felel�s 
tervez�je Dedninszky László kérelemmel fordult Visegrád Város Önkormányzatához, 
melyben kérte a Visegrád, F� u. 64/14 hrsz.-ú ingatlan kábeltelevízió ellátásához a benyújtott 
kiviteli tervdokumentáció alapján a közútkezel�i és tulajdonosi hozzájárulás megadását. 
Mivel a hálózat létesítés a Visegrád, 64/14 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant érinti 
kérelmez� kérte a képvisel�-testület tulajdonosi és közútkezel�i (kezel�i) hozzájárulásának 
megadását. A kérelmet a Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
 
Bártfai István: A Bizottság a kérelemben foglaltakat elfogadásra javasolja, a bizottsági 
ülésen részletezett feltételekkel. 
 
Dr. Szabó Attila: Ezek a feltételek a következ�k voltak: a közterület eredeti állapotának 
helyreállítása, továbbá az, hogy amennyiben az önkormányzat területre vonatkozó fejlesztési 
koncepciója megváltozik, úgy a vállalkozóval fennálló közterület használati bérleti 
szerz�désben foglaltaknak megfelel�en nem csak az építményt, hanem az infrastrukturális 
fejlesztést is a kártalanítás igénye nélkül el kell bontani. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
202/2013. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a HONTI-PHONE Kft. 
(2025 Biatorbágy, Bethlen Gábor utca 39.) Kft. felel�s tervez�je Dedninszky László kérelmére 
a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 64/14hrsz-ú ingatlant 
érint� „Visegrád, F� u. 64/14hrsz kábeltelevízió ellátás” cím� munka kapcsán a benyújtott 
m�szaki dokumentáció (Tervszáma: 144-2013) alapján a tulajdonosi és közútkezel�i 
hozzájárulást megadja a következ� feltételek mellett: 
a) A munkálatok ideje alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelkezések, valamint a 
szerkezetek tárolása során a munkavédelmi, balesetvédelmi, egészségvédelmi és 
óvórendszabályok betartása kötelez�. 
b) A munkaárok folyamatos fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelez� köteles 
gondoskodni. 
c) A megbontott területet köteles a kivitelez� a munkák befejezése után az eredeti állapotnak 
megfelel�en helyreállítani. A helyreállítást megfelel� felületzárással kell elvégezni. 
A károsodott közhasználatú zöldterületek helyreállítását a következ�képpen állapítom meg: 
Tereprendezés, humuszolás, füvesítés. 
d) Ha a közterület vagy a kialakított nyomvonal a végleges helyreállítás után 1 éven belül a 
végzett munka következtében megsüllyed, vagy egyéb meghibásodás keletkezik, annak 
helyreállítása a kivitelez� kötelezettsége. Halasztást nem t�r� helyreállítás a kivitelez� terhére 
elvégeztethet�. 
e) A közúton és árokban a munkavégzés ideje alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és 
egyéb szennyez�dések eltakarításáról a kivitelez� folyamatosan köteles gondoskodni. 
f) Ha az érintett területen az építkezés következtében bármilyen károsodás történne, annak 
helyreállítása a kivitelez� feladata. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott 
kár megtérítésér�l a kivitelez� köteles gondoskodni. 
g) Jelen hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem 
mentesít. 
h) Az érintett közterületen lév� geodéziai jelek, közm�vek, létesítmények és m�tárgyak 
állagának megóvásáról a kivitelez� köteles gondoskodni. 
i) A kivitelezés során kikerül� és fölöslegessé váló anyagot – a veszélyes hulladéknak 
min�sül�  anyagot, stb. külön -  szemétlerakó helyre el kell szállítani. 
2) Amennyiben az önkormányzat területre vonatkozó fejlesztési koncepciója megváltozik, úgy 
a vállalkozóval fennálló közterület használati bérleti szerz�désben foglaltaknak megfelel�en 
nem csak az építményt, hanem az infrastruktúrális fejlesztést is a kártalanítás igénye nélkül el 
kell bontani. 
3)  A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a nyilatkozat 
aláírására. 
4) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a HONTI-PHONE Kft.  
képvisel�jét Dedninszky Lászlót a képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 

Határid�: azonnal 
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Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 

6. npr: Visegrád F� utca - Rév utcáig kisfeszültség� hálózat kábelesítése 
beruházással létrejöv� közcélú villamos hálózat üzemeltetési feltételeire ELM� 
Hálózati Kft.-vel megállapodás kötése  

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Képvisel�-testület 140/2013. (06.18) határozatában az Önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében lév� 55, 64/14, 84/3, 84/1, és 82 hrsz-ú ingatlanokat érint� 
Visegrád, F� u. - Rév u.-ig terjed�en kisfeszültség� hálózat kábelesítése címén a VET Kft 
által benyújtott tervdokumentációk alapján a tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulását 
létesítési engedély kiadásához megadta. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI 
törvény 2013. január 1-jével hatályba lépett rendelkezése értelmében közterületen elhelyezett 
közcélú hálózatra és ennek közterületet érint� biztonsági övezetére nem kell vezetékjogot 
alapítani. Az ilyen terület igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötni. Ennek 
értelmében Visegrád Város Önkormányzatának az ELMÜ Hálózati Kft-vel, mint 
üzemeltet�vel az üzemeltetés feltételeire megállapodást kell kötnie. A Városfejlesztési 
Bizottság az el�terjesztést tárgyalta.  
 
Bártfai István: A Bizottság megtárgyalta a használóra vonatkozóan volt kérdés, de 
egyébként elfogadta a megállapodást és elfogadásra is javasolja a képvisel�-testületnek is. 
 
Dr. Szabó Attila: A használó az ELM� Hálózati Kft., tehát neki kell az eredeti állapotot 
helyreállítani és neki kell viselnie minden ezzel kapcsolatos költséget.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
203/2013. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád F� utca - Rév 
utcáig kisfeszültség� hálózat kábelesítése beruházással létrejöv� közcélú villamos hálózat 
nyomvonala illetve annak biztonsági övezete által érintett, 55 hrsz (F� utca), 64/14 hrsz 
(Kivett közpark) és 82 hrsz (Mozi köz) önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok 
igénybevétele céljából, a beruházás üzemeltetési feltételeire az ELM� Hálózati Kft.-vel (1132 
Budapest, Váci út 72-74.) - a határozat mellékletét képez� tartalommal - megállapodást köt. 
2) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az ELMÜ- Hálózati 
Kft-vel kötend� megállapodás Visegrád Város Önkormányzat nevében történ� aláírására. 
 

Határid�: 2013. október 31. 
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Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
7. npr: A VIFA Visegrádi Faipari Kft-vel raktározás céljára kötend� bérleti 
szerz�dés tárgyában hozott 162/2013. (08.12.) Ökt. határozat módosítása 

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az önkormányzat 2013. augusztus 15-én a 162/2013. (08.12.) Ökt 
határozat értelmében a VIFA Visegrádi Faipari Kft-vel raktározás céljára bérleti szerz�dést 
kötött. A Vifa Kft az önkormányzat irányába több millió forint összeg� adótartozást 
halmozott fel, ezért a bérleti díj az adótartozásból kompenzálás útján kerül megfizetésre. 
VIFA Kft ügyvezet�je Ördög István 2013. október 1-én érkezett levelében kezdeményezte a 
bérleti szerz�dés módosítását, mert a VIFA Kft-nél a bérleti díj nem tartozik az Áfa körbe, 
ezért a számlákat áfa mentesen kell kiállítaniuk. Ennek értelmében a bérleti díj nem bruttó 
93.663 Ft/hó, hanem csak bruttó 73.750 Ft/hó lesz. A módosítást visszamen�leg a bérleti 
szerz�dés aláírásának napjától kell alkalmazni.  
 
Schüszterl Károly: Kéri, hogy hassanak jobban oda, hogy a VIFA Kft teljesítse a bérleti 
szerz�désben szerepl� vállalásait, továbbá valamilyen biztosítást is kellene kötni az ott tárolt 
dolgokra. 
 
Mikesy Tamás: Elegend�nek bizonyult ez a terület? 
 
Félegyházi András: Igen. Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, felolvasta a határozati javaslatot, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
204/2013. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 162/2013. 
(08.12.) ökt határozatát az alábbiak tekintetében módosítja.  
2. A képvisel�-testület - figyelemmel a VIFA Visegrádi Faipari Kft ügyvezet�jének Ördög 
Istvánnak 2013. október 1-jén érkezett levelére - úgy dönt, hogy bruttó 73.750 Ft/hó bérleti 
díj ellenében veszi bérbe az épületet illetve épületrészt. A határozat egyéb rendelkezései 
változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
3. A Képvisel�-testület egyúttal felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a bérleti 
szerz�dés módosítás aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 
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8. npr: Chorus Inside International által szervezet VIII. Budapesti Nemzetközi 
Kórusfesztiválhoz a védnökségi cím megadása 

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: A Chorus Inside International szervezi a 2013. december 14. és 
december 16-a között megrendezésére kerül� VIII. Budapesti Nemzetközi Kórusfesztivált. A 
kórusfesztivál programjában Visegrád is szerepel, ezért a szervez�k azzal a kéréssel fordultak 
Visegrád Város Önkormányzatához, hogy mint védnököt, Visegrádot is feltehessék a 
rendezvény plakátjára. A védnökség semmilyen kötelezettséggel nem jár. Mivel a témával 
kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az általa 
felolvasott határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
205/2013. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Chorus Inside 
International részére bármilyen anyagi kötelezettségvállalás nélkül hozzájárul, hogy az 
általuk szervezet VIII. Budapesti Nemzetközi Kórusfesztivál kapcsán a „Visegrád” nevet 
(védnökségi címet) a rendezvény plakátján feltüntessék. 
2) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy írásban értesítse a 
kérelmez�t a testületi döntésr�l. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Egyebek 
 
Viktorin József emléktábla kihelyezése az Áprily Lajos Általános Iskola falára 
 
Hintenberger András: A Népjóléti Bizottság ülésén került szóba, hogy az iskola falára 
kihelyezésre kerülne egy tábla Viktorin József (1822-1874) szlovák származású katolikus pap, 
irodalomszervez�, kiadó, közíró, m�emlékvéd� emlékére. Ehhez az önkormányzat 
hozzájárulására is szükség volna. A Népjóléti Bizottság támogatja ennek elhelyezését. Azért 
volna szükséges minél hamarabb dönteni err�l, mert mivel ez m�emléki épületen kerülne 
elhelyezésre, ennek az engedélyeztetése egy hosszú folyamat lesz.  
 
Mikesy Tamás: A táblát a szlovák Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozza egy általuk 
elnyert pályázat alapján, ezért is szükséges az önkormányzat elvi hozzájárulása, hogy el 
tudják kezdeni a projekt megvalósítását. Az ügy sürg�sségére tekintettel elkészítette a 
határozati javaslatot.  
 



 

 16 

Félegyházi András: Felolvasta a határozati javaslatot: „Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete elvi hozzájárulását adja, hogy az Áprily Lajos Általános Iskola régi 
épületének falán Viktorin József emléktáblája elhelyezésre kerüljön.  
A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az emléktábla állítóit az 
elvi hozzájárulásról értesítse.”  Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás, valamint 
módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
206/2013. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elvi hozzájárulását adja, hogy az Áprily 
Lajos Általános Iskola régi épületének falán Viktorin József emléktáblája elhelyezésre 
kerüljön.  
A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az emléktábla állítóit az 
elvi hozzájárulásról értesítse. 
 

Határid�: 2013. október 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt eseményekr�l 
 
Félegyházi András:  
- Október 10-én rendkívüli ülést tartott a képvisel�-testület.  
- A lelátórendszer elemei az önkormányzat tulajdonában vannak, azt mostantól a VIFA Kft 
területén bérelt helyen tároljuk.  
- Megkezd�dött a város rehabilitációs pályázat kivitelezési szakasza, megértést és türelmet kér 
mindazoktól, akinek ez valamilyen típusú nehézséget okoz 
- Október 5-7-ig a testvérváros meghívására Parajdon tett látogatást a Káposztafesztivál 
kapcsán 
- Elkezd�dött a Schulek utca felújítása is, itt szintén megértést kér az ott lakóktól 
- Egyeztetés zajlott le Dala-Nagy Katalin tankerület vezet�vel, akinek most szóban is jelezték 
az iskola rossz állapotát, erre felkérést kapott az önkormányzat, hogy készítsen egy fejlesztési 
koncepciót az iskolára. Jelen pillanatban ezen dolgoznak, mely mentén remélhet�leg az iskola 
hosszú távú fejlesztése lehetséges lesz.  
- Elkészült a 48-as emlékm� környékének rendezése, köszöni a VKG dolgozóinak a munkát, 
illetve annak az esztergomi cégnek, aki a térburkolatot felajánlotta 
- a házszámozási felhívásra sokan jelezték szándékukat a hivatalban az egységes 
házszámtáblára vonatkozóan, még 2 hétig lehet jelentkezni, utána egyben megrendeli a hivatal 
a táblákat, ami kb. 2500-3000 Ft-ba fog kerülni 
- Tájékoztatást adott arról, hogy október 28-án egy f�polgármester által összehívott 
konferenciára kapott felkérést a Pest Megyei polgármesterek közül egyedül, melyen az idei 



 

 17 

árvízi védekezési munkálatokról, a védekezés tapasztalatairól fog beszámolni. Ez felkérés, 
illetve megtiszteltetés mindazoknak szól, akik részt vettek ebben a munkában. 
 
Bálint Zsolt: A Tahiban m�köd� orvosi ügyelet délután 17 órától reggel 7 óráig m�ködik. 
Jegyz� úrtól kérdezi, hogy ehhez képest a helyi háziorvosnak mett�l meddig kell ügyeletet 
tartania a városban?  
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy a Dr. Bazsa Márta által vezetett orvosi ügyelet hétköznap 
délután 17 órától másnap reggel 7 óráig tart, illet�leg hétvégén és munkaszüneti napokon. A 
közte lév� id�ben az ügyeletet a településen háziorvosi teend�ket ellátó orvosnak kell ellátni.  
 
Bálint Zsolt: Megkéri a jegyz� urat, hogy err�l értesítse a doktorn�t is, mert lehet, hogy 
elfelejtette.  
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András       E�ryné Dr. Mezei Orsolya 
    polgármester            jegyz� h. 
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1. A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� pályázati projekt 
keretében tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Piros Könyv 
szerint kiírt közbeszerzési eljárás lezárása 

 
2. A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� pályázati projekt 

keretében tervezési és kivitelezési feladatok ellátására közbeszerzési eljárás 
kiírása  
 

3. A Magyar László tornacsarnok építészeti-m�szaki állapotának felmérésére 
érkezett árajánlat megvitatása 
 

4.  „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése,  térvilágítási hálózat létesítése” 
kapcsán a 55, 650, 83/2, 85/5, 85/1, 84/1, és 82 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokat érint�en tulajdonosi nyilatkozat és közútkezel�i hozzájárulás kérés 
megvitatása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. november 11-én 
19:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
 

    Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Bártfai István 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyz�  
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes az ülést megnyitotta. Bártfai István képvisel� úr jelezte, hogy 
a mai ülésen nem tud részt venni, Mikesy Tamás képvisel� úr pedig késését jelezte. Ismertette 
az ülés napirendjét, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István és Mikesy Tamás képvisel� nem voltak 
jelen)  az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr.: A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� pályázati 
projekt keretében tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Piros 
Könyv szerint kiírt közbeszerzési eljárás lezárása 

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Kenéz Attila projektmenedzser 
 

- Mikesy Tamás képvisel� megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 6 f�vel 
van jelen, határozatképes –  

 
Félegyházi András: A harmadik közbeszerzési eljárás kapcsán öt árajánlat érkezett, ebb�l 
egy maradt minden tekintetben érvényes, ez viszont mintegy 320 millió forinttal meghaladja a 
becsült költséget. Volt két olyan ajánlattev�, akinek az árajánlata benne lett volna a tervezett 
költség keretben, viszont ezek jogi problémák miatt érvénytelen ajánlatot adtak. Így a 
közbeszerz� tanácsadó javaslatának megfelel�en érvényesnek, de eredménytelennek javasolja 
nyilvánítani a közbeszerzési eljárást. A következ� körben egy hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárást lehet majd kezdeményezni, ami remélhet�leg eredményes lesz. 
Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, szavazásra kérte fel a 
testületet. Ismertette a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító indítvány nem 
hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
 Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
207/2013. (11.11.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a „Vállalkozási szerz�dés a 
Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� KEOP -2.1.2/2F/09-11-2011-0004 
azonosító számú pályázati projekt megvalósulásához szükséges tervezési és kivitelezési 
feladatok ellátására a FIDIC Piros Könyv szerint kiírt közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. §. (1) 
bekezdésének c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mivel az összességében 
legel�nyösebb ajánlatot tev� sem tett - az ajánlatkér� rendelkezésére álló anyagi fedezet 
mértékére tekintettel -  megfelel� ajánlatot. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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2. npr: A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� pályázati 
projekt keretében tervezési és kivitelezési feladatok ellátására közbeszerzési 
eljárás kiírása  

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Kenéz Attila projektmenedzser 

 
Félegyházi András: Ahogyan az el�z� napirendben már utalt rá, a következ� körben egy 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lehet indítani a kivitelezési feladatok 
ellátására. Amennyiben ezzel most egyetért a képvisel�-testület, akkor a NFÜ Közbeszerzési 
Felügyeleti F�osztályára kerül el�zetes min�ségbiztosításra, majd amikor onnan visszaérkezik 
a tanúsítvány, akkor ismételten határozni kell majd róla. Tehát e határozat értelmében 
ugyanazt az öt ajánlatadót, aki az el�z� körben érvényes vagy nem érvényes ajánlatot tett, de 
nem zárta ki magát a hirdetmény nélküli meghívásos eljárásból, azt meg fogják hívni.  
 
Mikesy Tamás: Mi lesz ennek az eljárásnak a menete? 
 
Félegyházi András: A KFF ezt a felhívást is min�ség biztosítja, ezt követ�en jelenhet meg. 
Utána van egy els� körös ajánlatadás, ezt bírálja a bíráló bizottság, van egy tárgyalási forduló 
is, ahol minden kérdésre választ kaphat az ajánlattev�, majd ezt követ�en fogalmazzák meg az 
ajánlati árukat. Majd ez viszonylag egyszer�en összehasonlítható lesz és a legel�nyösebb 
ajánlatev�t lehet kihirdetni.  
 
Mikesy Tamás: Ez id�ben mit jelent? 
 
Félegyházi András: Ez a legoptimálisabb esetben december vége, január eleje, ha jogorvoslat 
lesz, akkor tovább tart. Mind a közrem�köd� szervezettel, mind a közbeszerzési Felügyeleti 
F�osztállyal el�zetesen egyeztettek és támogatásukról biztosították az önkormányzatot, olyan 
értelemben, hogy gyorsan fogják az eljárás iratanyagát áttekinteni.  
 
Hintenberger András: Az anyagot ugyanaz a cég rakta össze, aki az el�z� három fordulóét? 
 
Félegyházi András: Igen, de emellett megbízott egy, a cégt�l független közbeszerzési 
szakért�t, aki az összes lépést id�beli hatékonyság és jogszer�ség tekintetében is ellen�rzi, 
felülvizsgálja. Egyébként kétség nem merül fel, hogy a Pro Vital Zrt. eddig minden esetben 
jogszer�en járt el, nyilván ezután is ezt így fogják tenni.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, szavazásra kérte fel a 
testületet. Ismertette a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító indítvány nem 
hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
208/2013. (11.11.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képez� ajánlattételi felhívást, az ajánlattételi dokumentációt az abban szerepl� tartalommal 
elfogadja. 
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2.) Amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti F�osztálya az 
ajánlattételi felhívást, valamint az ajánlattételi dokumentációt az ellen�rzése során 
jóváhagyja, akkor a Képvisel�-testület az elfogadott tartalommal kiírja a „Vállalkozási 
szerz�dés a Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon cím�, KEOP-2.1.2./2F/09-11-
2011-0004 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges tervezési és 
kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Piros Könyv szerinti” a Közbeszerzésr�l szóló 2011. 
évi CVIII. törvény 94. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
3. npr: A Magyar László tornacsarnok építészeti-m�szaki állapotának felmérésére 

érkezett árajánlat megvitatása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mint ismeretes a tornacsarnok állapota évek óta rossz és romlik. Már a 
tavalyi évben felvette a kapcsolatot Makovecz Imre szerz�i jogai fölött rendelkez� 
alapítvánnyal és próbálták megkeresni a megoldást az épület megmentésére. Fejlesztési forrás 
közvetlenül nincs jelen pillanatban, viszont úgy látja jónak, hogy az állapotfelmérést 
készíttesse el az önkormányzat. Az erre vonatkozó árajánlat már megérkezett a Sáros és Társa 
Építész Irodától, azért ett�l az egy Irodától kért be ajánlatot az önkormányzat, mert a szerz�i 
jogok birtokosa ezt az építész irodát jelölte meg, mint aki a felújítási munkálatokat tervezheti 
az épületen.  
Tájékoztatta a testületet, hogy 2-3 héttel ezel�tt a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 
kérésére összeállítottak egy iskolafejlesztési koncepció tervezetet, amely tartalmazza a 
tornacsarnok felújítását is. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, de a felújításnak az alapja lenne 
ez a fölmérés. A Klebersberg Központ egyébként ezt azért kérte az önkormányzattól, mert 
remélhet�leg ehhez majd központi forrás is kapcsolható.  
 
Bálint Zsolt: Az összehasonlítás kedvéért jó lett volna látni még egy árajánlatot, de azzal 
egyetért, hogy mindenképpen fel kell mérni, mert az épület állapota nagyon rossz. 
 
Félegyházi András: Úgy látja, hogy a pénzügyi vállalás tekintetében nem él vissza az építész 
iroda, mert ez valóban egy nagy munka és átfogóan még soha senki nem vizsgálta meg ezt az 
épületet, ami viszont az alapja a felújításnak. 
 
Mikesy Tamás: Ha meg lesz ez a felmérés, de nem rendel�dik hozzá a közeljöv�ben 
kormányzati forrás és az önkormányzat sem tud forrásokat el�teremteni, akkor ennek a 
fölmérésnek az eredménye meddig releváns? 
 
Félegyházi András: Ezt nyilván az anyag majd tartalmazza. A gépészeti rendszerre 
vonatkozóan elég sokáig, a falakra és tet�szerkezetre vonatkozóan is. A fa szerkezetekre 
nyilvánvalóan tartalmazza majd a részleteket is.  
 
Mikesy Tamás: Tehát rá fog világítani azokra a munkákra, amelyek sürg�sek, illetve leírja 
azt, ami hátrébb is sorolható? Ennek következtében be lehet akár ütemezni bizonyos 
munkákat? 
 
Félegyházi András: Igen. A tervezési díjra a költségvetés tartalmaz forrást.  
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Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, szavazásra kérte fel a 
testületet. Ismertette a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító indítvány nem 
hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
209/2013. (11.11.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a visegrádi tornacsarnok 
(Visegrád, Rév u. 2., 85/6 hrsz) meglév� kiviteli terveinek és az épület valós geometriájának 
összevetési, építészeti felmérési, terv digitalizálási, szerkezetek állapota, faanyagvédelem, 
statikai, épületgépészeti, villamossági állapot-leírási feladatok elvégzésével a Sáros és társa 
Építésziroda Bt-t (1074 Budapest, Barát u. 11.) bízza meg. 
2) A tervezési munka díja: 1.930.000 Ft + Áfa, melynek fedezetét a képvisel�-testület az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2013. (II.16.) számú rendelet 14. számú 
melléklet egyéb tervezési feladatok sor terhére biztosítja.  
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Sáros és társa 
Építésziroda Bt-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében a tervezési szerz�dést kösse meg. 
  

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
4.  npr: „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése,  térvilágítási hálózat 

létesítése” kapcsán a 55, 650, 83/2, 85/5, 85/1, 84/1, és 82 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokat érint�en tulajdonosi nyilatkozat és közútkezel�i 
hozzájárulás kérés megvitatása 

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A térvilágítási hálózat létesítése érinti az el�terjesztésben szerepl� 
ingatlanokat, amik az önkormányzat tulajdonában vannak, ezért a tervez� kéri az ide 
vonatkozó jogszabály szerint az önkormányzat tulajdonosi nyilatkozatát és közútkezel�i 
hozzájárulását. Városfejlesztési Bizottság október 22-én tartott ülésén megtárgyalta és 
javasolja a határozati javaslatban szerepl� feltételekkel a nyilatkozat és hozzájárulás 
megadását.  
 
Félegyházi András: Ez a F� utca templom és Mátyás szobor közötti légvezetékeinek 
földkábelesítésére vonatkozó tervet jelenti. Remélhet�leg, amennyiben a területen egy másik 
közm�szolgáltatóval is sikerül megállapodni, akkor kivitelezhet� lesz. Ezért véd�csöveket 
helyeznek most el a felújítás során, hogy amikor ez a kábelfektetés elindulhat, akkor csak 
minimális mennyiségben kelljen a burkolatot megbontani. 
 
Hintenberger András: Tehát ez az jelenti, hogy most még nem fognak elt�nni a 
villanyoszlopok a F� utcából és mindez a másik közm�szolgáltatónak köszönhet�? 
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Félegyházi András: Igen, sajnos ez így van. Az ELM� az els� tárgyalást követ�en partner 
volt, meg is terveztette saját költségén, de a másik szolgáltató erre nem hajlandó. Tehát ebben 
a pillanatban annyit lehet tenni, hogy ezt a hozzájárulását megadja az önkormányzat az 
ELM� földkábel tervezéséhez.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, szavazásra kérte fel a 
testületet. A határozati javaslattal kapcsolatban módosító indítvány nem hangzott el, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
210/2013. (11.11.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az Vicomp Bt (2025 
Visegrád, Széchenyi u.34.) felel�s tervez�je Domonkos Gyula kérelmére a Visegrád Város 
Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 55, 650, 83/2, 85/5, 85/1, 84/1, és 82 hrsz-ú 
ingatlanokat érint�,„Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése, térvilágítási hálózat 
létesítése” engedélyezési eljárás kapcsán a benyújtott m�szaki dokumentáció (száma: V-
12/065) alapján a tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulást megadja a következ� feltételek 
mellett: 
a) A munkálatok ideje alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelkezések, valamint a 
szerkezetek tárolása során a munkavédelmi, balesetvédelmi, egészségvédelmi és 
óvórendszabályok betartása kötelez�. 
b) A munkaárok folyamatos fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelez� köteles 
gondoskodni. 
c) A megbontott területet köteles a kivitelez� a munkák befejezése után az eredeti állapotnak 
megfelel�en helyreállítani. A helyreállítást megfelel� felületzárással kell elvégezni. 
A károsodott közhasználatú zöldterületek helyreállítását a következ�képpen állapítom meg: 
Tereprendezés, humuszolás, füvesítés. 
d) Ha a közterület vagy a kialakított nyomvonal a végleges helyreállítás után 1 éven belül a 
végzett munka következtében megsüllyed, vagy egyéb meghibásodás keletkezik, annak 
helyreállítása a kivitelez� kötelezettsége. Halasztást nem t�r� helyreállítás a kivitelez� terhére 
elvégeztethet�. 
e) A közúton és árokban a munkavégzés ideje alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és 
egyéb szennyez�dések eltakarításáról a kivitelez� folyamatosan köteles gondoskodni. 
f) Ha az érintett területen az építkezés következtében bármilyen károsodás történne, annak 
helyreállítása a kivitelez� feladata. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott 
kár megtérítésér�l a kivitelez� köteles gondoskodni. 
g) Jelen hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem 
mentesít. 
h) Az érintett közterületen lév� geodéziai jelek, közm�vek, létesítmények és m�tárgyak 
állagának megóvásáról a kivitelez� köteles gondoskodni. 
i) A kivitelezés során kikerül� és fölöslegessé váló anyagot – a veszélyes hulladéknak 
min�sül�  anyagot, stb. külön -  szemétlerakó helyre el kell szállítani. 
2)  A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a nyilatkozat 
aláírására. 
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3) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a Vicomp Bt. képvisel�jét 
Domonkos Gyulát a képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Több napirendi pont lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András       E�ryné dr. Mezei Orsolya 
    polgármester                       jegyz� h. 
 
 
 
 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    34/2013. 
Határozatok száma: 211-231/2013. (11.21.) 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

2013. november 21-én megtartott nyílt ülésér�l  
 
 
 

1. Sirály utcai ingatlanok közigazgatási címének rendezése tárgyában született 
1218-1/2013. számú határozat elleni fellebbezés elbírálása 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról 
3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2013. (II.16.) önkormányzati 

rendeletének módosítása 
4. Helyi Építési Szabályzat módosítása 
5. A 2014. évi homlokzat felújítási pályázat kiírása 
6. A képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 

4/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
7. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M�ködési Szabályzatának módosítása 
8. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
9. Visegrád, Mogyoróhegy u. 1515 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant 

érint�en, a Mogyoróhegy u 1511 hrsz alatti ingatlan villamosenergia-ellátáshoz 
tulajdonosi nyilatkozat és közútkezel�i hozzájárulás kérés megvitatása 

10. Turisztikai Információs Iroda m�ködési költségeinek önkormányzati támogatása 
11. Mercedes-Benz Unimog U300-as típusú gépjárm� megvásárlása 
12. Visegrád 037/1 hrsz-ú ingatlan el�vásárlási jogáról való lemondás 
13. Tölgyfa utca kiépítésének engedélyezésre alkalmas kiviteli tervek (útépítési, 

vízelvezetési szakágak) készítésére kötött tervezési szerz�dés módosítása 
14. F� utca er�s és gyenge áramú légvezetékeinek földkábelesítéséhez szükséges 

véd�cs� lefektetési ajánlat megvitatása 
15. A tervez�i m�vezetésre illetve a kivitelezéshez kapcsolódó m�szaki tanácsadásra 

érkezett ajánlatok elbírálása 
16. A Városközpont beruházás m�szaki ellen�ri szerz�désének módosítása 
17. A Városközpont beruházás menedzsment szerz�désének módosítása 
18. Év végi jutalom kifizetések 
19. Közmeghallgatás el�készítése 
20. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. november 21-én 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
 

    Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Miklós Melinda igazgatási csoportvezet� jegyz� helyett 
 
Meghívottak: 
 
    Vogel Ferenc 2025 Visegrád, F� u. 60/b alatti lakos 
    Vogel Ferencné 2025 Visegrád, F� u. 60/b alatti lakos 
    Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezet�je 
    Láng Anikó pénzügyi csoportvezet� 
    Rüll Tamás f�építész 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester úr jelezte, hogy kicsit késik.  Ismertette a napirendet, melyhez a következ� 
napirendi pontokat javasolta felvenni: a Tölgyfa utca kiépítésének engedélyezésre alkalmas 
kiviteli tervek készítésére kötött tervezési szerz�dés módosítása, F� utca er�s és gyenge 
áramú légvezetékeinek földkábelesítéséhez szükséges véd�cs� lefektetési ajánlat megvitatása, 
valamint az Év végi jutalmakról szóló napirendi pontok megtárgyalása. Javasolta továbbá, 
hogy azon napirendi pontokat cseréljék fel, amelyhez már itt vannak a meghívott vendégek. 
Mivel a napirendhez kapcsolódóan nem volt egyéb módosító javaslat, ezért kérte a 
képvisel�ket, aki a napirend módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az így módosított napirendet elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét  elfogadta. 
 

1. npr: Sirály utcai ingatlanok közigazgatási címének rendezése tárgyában született 
1218-1/2013. számú határozat elleni fellebbezés elbírálása 

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívottak: Vogel Ferec és Vogel Ferencné 

 
Félegyházi András: A múltkori testületi ülésen lekerült napirendr�l a téma, azóta a 
Városfejlesztési  Bizottság is megtárgyalta.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a Bizottság és az érintettek megegyeztek abban, hogy a 
Sirály u. 7. szám nem lesz kiosztva, ezt fenntartja az önkormányzat, elvileg ez kés�bb is 
kiosztható, ha Vogelék ügye lezáródik a szomszéddal. Ez sem a többi lakónak, sem a Vogel 
családnak, sem az önkormányzatnak nem okoz gondot.  
 
Bártfai István: Sajnálja, hogy Ispánék levelét kés�bb kapták csak meg, mert lehet, hogy ez is 
változtatott volna a Bizottság álláspontján.  
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy az elmúlt ülésen Ispánék nem voltak jelen és 
�rájuk vonatkozóan kedvez�tlen állítások hangzottak el Vogelékt�l és tekintve, hogy nekik 
nem volt közvetlen reagálási lehet�ségük, ezért ezúton kér t�lük elnézést. Mivel Ispán Balázs 
ma sem jött el, ezért Vogeléknek nem ad lehet�séget több hozzászólásra, hogy ne alakuljon ki 
ismét egy parttalan vita. A két család közötti vita a házszámozás kérdését nem befolyásolja és 
mivel az el�terjesztésben szerepl�, valamint a Bizottság által is javasolt megoldással a döntés 
meghozható. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki 
az el�terjesztésben szerepl� A alternatívát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 



 

 4 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
211/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Vogel Ferenc és Vogel Ferencné (2025 
Visegrád, F� u. 60/B) Visegrád Város Önkormányzat Polgármestere által 2013. szeptember 
24. napján kelt 1218-1/2013. számú határozat ellen benyújtott fellebbezését elfogadja és a 
1218-1/2013. számú határozatot az alábbiak szerint megváltoztatja: 
 

Ingatlan helyrajzi száma Ingatlan közigazgatási címe 
(utcanév, házszám) 

110/6 Sirály utca 1. 

112/7 Sirály utca 2. 

110/7 Sirály utca 3. 

113/1 Sirály utca 4. 

112/3 Sirály utca 5. 

112/4 ------ 

113/4 Sirály utca 9. 

 
Vogel Ferenc és Vogel Ferencné által lerótt 5.000 Ft összeg� eljárási illetéket, mint eljárási 
költséget a fellebbezés elfogadása miatt az állam visel, ezért az eljárási illeték Nemzeti Adó és 
Vámhivatalon keresztül történ� visszafizetése iránt intézkedünk. 
 
A Képvisel�-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban jogszabálysértésre 
való hivatkozással a Budapest Környéki Törvényszéknél keresetet lehet benyújtani a 
határozat közlését�l számított 30 napon belül. A keresetet 3 példányban az e határozatot 
kibocsátó hatóságnál kell benyújtani Ezzel egyidej�leg lehet�ség van tárgyalás tartására 
irányuló kérelem el�terjesztésére is. 
 

I N D O K L Á S 
 
Visegrád, Sirály utcai ingatlanok közigazgatási címének rendezése érdekében hivatalból 
hatósági eljárás indult, tekintettel arra, hogy Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-
testülete 49/2013. (02.21.) Ökt határozata értelmében a Visegrád Hotel és a Sirály mögötti új 
utca: Sirály utca néven került elnevezésre. Az újonnan kialakításra kerül� Sirály utca mellett 
lév� ingatlanok közigazgatási cím nélkül illetve más címen szerepelnek a Földhivatal 
ingatlan-nyilvántartásában, ezért a hatósági eljárás során az újonnan létrejött Sirály utca 
melletti ingatlanok részére az 1218-1/2013. számú határozatban az alábbi táblázatban 
szerepl� házszámok kerültek megállapításra: 
 

Ingatlan helyrajzi száma Ingatlan közigazgatási címe 
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(utcanév, házszám) 

110/6 Sirály utca 1. 

112/7 Sirály utca 2. 

110/7 Sirály utca 3. 

113/1 Sirály utca 4. 

112/3 Sirály utca 5. 

112/4 Sirály utca 7. 

113/4 Sirály utca 9. 

Határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket). 71. § (1), 72. § (1), 98. § (1), 99. § (1) bekezdése és a 
107 § (1) bekezdése, valamint a közterületek elnevezésér�l és a házszámozás szabályairól 
szóló 19/2013. (IX.6.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9-11§ 
el�írásainak alapján került meghozatalra.      
Az 1218-1/2013. számú határozat Vogel Ferenc és Vogel Ferencné részér�l 2013. szeptember 
26. napján átvételre került. Vogel Ferenc és Vogel Ferencné a jogorvoslatra nyitva álló 
határid�n belül, 2013. október 4. napján fellebbezést terjesztettek el�. Fellebbezésükben 
el�adták, hogy az 1218/2013. számú végzésbe foglalt hatósági eljárás indítása, továbbá az 
1218-1/2013. számú határozat jogszabályellenes, mivel magántulajdonban álló ingatlant 
közterületként tüntet fel, az 112/6 hrsz.-ú ingatlan jelenleg a Sirály Étterem és Szálloda Kft 
tulajdona. Mind a végzés, mind a fellebbezéssel megtámadott határozat ezt a telket 
közterületnek jelöli, amelyet nem támaszt alá az ingatlan-nyilvántartási állapot. 
Fellebbezésükben el�adták azt is, hogy egy magántulajdonban álló és részben önkormányzati 
tulajdonban álló (112/2) területen járnak be az ingatlanukra. A tulajdonviszonyok 
rendezetlensége miatt nem látják jogilag biztosítva a zavartalan bejárást addig, amíg a Sirály 
étterem tulajdonában álló ingatlanra a bejárási szolgalmi jogukat nem jegyzik be vagy a 
terület nem kerül közterületként az önkormányzat tulajdonába. Ezek alapján a számukra 
kiosztott Sirály u. 7. szám közigazgatási megjelölést (címet) nem áll módjukban elfogadni, 
csak akkor, ha a tulajdonviszonyok rendezésével vagy bejárási szolgalom biztosításával az 
ügy jogi értelemben véve rendezésre kerül.    
 
A Ket. 107. § (1) bekezdés értelmében az önkormányzati hatósági ügyben átruházott 
hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésével szemben a fellebbezés elbírálása a 
képvisel�-testület hatáskörébe tartozik.  
A Képvisel�- testület a Ket. 104. § (3) bekezdésének megfelel�en az eljárás során az els�fokú 
eljárást és határozatot, valamint a fellebbezésben foglaltakat megvizsgálva úgy döntött, hogy 
Vogel Ferenc és Vogel Ferencné fellebbezésével részben egyetért, ezért a polgármester 1218-
1/2013. számú határozatát a fentiek szerint megváltoztatja. 

Határozat a Ket. 103. § (2) bekezdés, 104. § (1) bekezdés, 105. § (1), (5), (7) bekezdéseken 
alapul. 
 
A fellebbezési lehet�séget a Ket. 100. § (1) bekezdés f) pontja zárja ki, a bírósági 
felülvizsgálat lehet�ségét a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. 
 
Hatáskört és az illetékességet a Rendelet 1.§ (2) bekezdése és a Ket 107§ (1) bekezdése 
állapította meg.  
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Határid�: a határozat kézhezvételét követ� 30 nap 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 

2. npr: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezet� 

 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezet�t, hogy ismertesse az 
el�terjesztést. 
 
Láng Anikó: Az Önkormányzat I-III. negyedévi f�számai 475.831 eFt bevétel és 330.986 E 
Ft kiadás. A bevétel nem tartalmazza a III. negyedév adóbevételeit, ami 84 millió forint volt. 
Tehát ugyanaz beigazolódik, ami a félévi beszámolóban is elmondtak, hogy a visszafogott 
bevétellel számolt összegek tarthatóak voltak, a kiadási oldalon is id�arányosak voltak a 
teljesítések, minden intézmény tartotta a költségvetését. A költségvetésbe tervezett adóbevétel 
teljesülni látszik, de azért a kivetésekhez képest vannak jelent�s elmaradások, remélhet�leg a 
IV. negyedévben ebb�l be lehet hajtani a nagyobbik részét. De összességében elmondható, 
hogy a városközpont építéssel is pozitív egyenleggel zárható majd az év. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság a költségvetési beszámolót megtárgyalta, biztatóak a 
jelek, jól volt tervezve a költségvetés. Az el�irányzott adók behajtásával 95-100% között 
mozog az önkormányzat.  A kivetett adóhoz képest ez azonban csak 60%, ami abból adódik, 
hogy 30 millió forint kintlév�ség halmozódott fel 3 cég miatt. Ennek a behajtása már a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál van, remélhet�leg �k el tudnak érni valamit. Szerencsére a 
vízdíj azért bejött idén, habár bizonytalan tételként számoltak vele, valamint a vizet most már 
az önkormányzat adja el a kórháznak. Tehát megállapítható, hogy jó volt a gazdálkodás, az 
intézmények is jól tartották a költségvetésüket. A Bizottság elfogadásra javasolja a 
beszámolót. 
 
Schüszterl Károly: Kéri, hogy aljegyz� úr folytassa tovább azt a munkát, amit elkezdett, az 
adók behajtása terén és ne hagyja, hogy felhalmozódjanak nagyobb tartozások, mint ahogyan 
azt az el�z� vezetés hagyta és ezért gy�lt össze ilyen mérték� kintlév�ség. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a 2013. évi I-III. negyedévi beszámolót elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
212/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzatának 2013. évi I-III. negyedévi beszámolóját a határozat mellékletét képez� 
tartalommal elfogadja��

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

 
3. npr: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2013. (II.16.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezet� 

 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezet�t, hogy ismertesse az 
el�terjesztést. 
 
Láng Anikó: A költségvetés módosítására törvényi el�írások miatt kerül sor, valamint az 
árvízi támogatáshoz kapcsolódóan is szükséges a korrigálás. Jelent�sen nem változott a 
költségvetés f� összege, egy kicsit csökkent. Ezzel együtt a tartalék is csökkent egy kicsit, de 
ezzel együtt még mindig több, mint 70 millió forinton áll. Az új f�összeg 2.137.622 e Ft és 
70.676 e Ft a tartalék.  
 
Bálint Zsolt: A költségvetés módosítására, többek között, azért is volt szükséges, mert 
központilag emelték az óvodai dolgozók fizetését, valamint a véd�n�jét is, de ezt a plusz 
összeget az önkormányzat megkapja az állami költségvetésb�l, viszont a helyi költségvetésbe 
ezt is helyre kellett tenni. Sajnos az árvízi védekezésre kevesebb állami pénzt kapott az 
önkormányzat 10 millió forinttal, mint amit igényelt, de megpróbálják megoldani, hogy ez ne 
jelentsen nagy problémát.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, felhívta a figyelmet, hogy rendeletmódosításról lévén szó, annak elfogadásához 
min�sített többség szükséges. Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetésének módosítását, ezt kézfelemeléssel jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
22/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésér�l szóló 
 2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének módosításáról 

(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
 

4. npr: Helyi Építési Szabályzat módosítása  
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Rüll Tamás f�építész 

 
Félegyházi András: Felkérte Rüll Tamás f�építészt, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
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Rüll Tamás: A Helyi Építési Szabályzat módosítására azért van szükség, mert jellemz�en 
üdül�házas üdül�területen szeretnék megakadályozni, hogy nem oda ill� épületek épüljenek, 
illetve szeretnék el�segíteni azok tájképbe illesztését. Ehhez egy ún. rugalmasan stabil 
szabályozást választottak, melynek az a lényege, hogy pontosan meghatározzák azt, hogy 
milyen eszközöket kell használni akkor, ha adott esetben valaki egy tájképbe nem illeszked� 
rosszul megkonstruált épületet szeretne folytatni. Konkrétan ilyen esetben zöld homlokzatot 
és zöld tet�t írnak el�, vagy pedig fed� növényzetet kell alkalmazni. A szabályzat 
rugalmassága abban rejlik, ha valaki olyan megoldást hoz, amely adott esetben magas 
min�ség� elem, akkor a Dunakanyar Tervtanács felmentést adhat a zöld homlokzat alól, ha az 
adott megoldás más módon harmonizál a környezettel.  
 
Bártfai István: Megköszönte f�építész úrnak a gyors munkát, mert ez a téma nem olyan 
régen vet�dött fel a bizottsági ülésen, és az elképzeléseknek megfelel�en dolgozta ki a 
rendelet módosítását. Ennek megfelel�en a Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet 
módosítását, mellyel remélhet�leg megoldható, hogy a jöv�ben ne legyenek tájsebek 
Visegrádon.   
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, felhívta a figyelmet, hogy rendeletmódosításról lévén szó, annak elfogadásához 
min�sített többség szükséges. Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja a Helyi Építési 
Szabályzat módosítását, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendeletet elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
 23/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete  

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 
5/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi!) 
 

5. npr: A 2014. évi homlokzat felújítási pályázat kiírása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte Rüll Tamás f�építészt, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Rüll Tamás: A tavaly sikeresen elindult homlokzat felújítási pályázatot szeretné az 
önkormányzat folytatni idén is, annyi különbséggel, hogy a pályázó utcák körét kib�vítenék 
az elmúlt évekhez képest. Becsatlakozhatna a Széchenyi utca kápolnáig es� szakasza, a F� 
utca Schulek utcáig terjed� szakasza, valamint a Temet� sor. A Bizottság javasolja még a 
tavalyi pályázatból maradt összeget hozzávenni a jöv� évi keretösszeghez.  
 
Bártfai István: A pályázat azért terjed ki csupán a meghatározott utcákra, mert általában a 
m�emléki védettség miatt ezeken a frekventált területeken sokkal többe kerül a homlokzat 
felújítása, mint máshol.  
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Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság támogatja a pályázat kiírását, azonban az összeg 
tekintetében nem volt egyforma az álláspont. Véleménye szerint elég volna a 2 millió forint 
keretösszeg, a tavalyról megmaradt 590.000,- Ft-ot pedig az iskola homlokzatának felújítására 
javasolja költeni. Lehet, hogy ahhoz még hozzá kell tenni, de legalább az önkormányzati saját 
tulajdon.  
 
Bártfai István: A Bizottság is felvetette akár ezt az ötletet is, jelen pillanatban a patika 
épületére kértek felmérést. 
 
Félegyházi András: Az iskola homlokzatának rendbetételére valószín�leg nem lenne elég az 
590.000,- Ft, és egyébként is, � annak a híve, ha belekezdenek, akkor az rendesen legyen 
kivitelezve. Az óvoda homlokzatának felújítására készülnek most éppen, erre a tervek el is 
készültek, ahol az utcai nyílászárók is ki lesznek cserélve.  
 
Bártfai István: Nehéz volt elosztani tavaly az összeget és úgy t�nik, hogy igény is volna rá, 
tehát javasolná, hogy növekedjen a keretösszeg. 
 
Hintenberger András: � a Török utcát is belevenné a pályázók körébe, másik felvetése, 
hogy talán a Mozi épületét akár egy tisztító vakolattal rendbe kellene rakni, hiszen ha elkészül 
az új városháza is, akkor egyre kontrasztosabban fog el�jönni a probléma.  
 
Mikesy Tamás: A bizottsági ülésen mindkét felvetés el�jött. A Török utca nincs annyira 
frekventált területen, ha a panoráma útról nézzük, ezért nem került be a pályázati területbe, de 
a kés�bbiekben valóban el kell érni az ilyen utcákat is. A Mozi felújítását pedig, azért vetette 
el a bizottság, mert az egészében kellene megújulnia.  
  
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, a vitát lezárta. 
Két módosító javaslat hangzott el. Az egyik a pályázat területi kiterjesztésére vonatkozott, 
hogy a Török utca is kerüljön bele. Kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
213/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el 
Hintenberger András képvisel� azon módosító javaslatát, mely szerint a 2014. évre kiírandó 
homlokzat-felújítási pályázat pályázók körébe kerüljön be a Török utca is.�

�

Felel�s: Félegyházi András  polgármester 
Határid�: azonnal�

�

Félegyházi András: A következ� javaslat az volt, hogy a pályázati keretösszeg 2.000.000,- Ft 
legyen, a tavalyról marad 590.000,- Ft pedig az iskola homlokzatának felújítására kerüljön 
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betervezésre a 2014. évi költségvetésbe. Kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel a javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
214/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Bálint Zsolt 
képvisel� azon módosító javaslatát, mely szerint a 2014. évre kiírandó homlokzat-felújítási 
pályázat keretösszege 2.000.000,- Ft legyen. A tavalyi pályázati keretösszegb�l megmaradt 
590.000,- Ft-ot a 2014. évi költségvetésben az iskola homlokzatának felújítására kell 
betervezni. 

Felel�s: Félegyházi András  polgármester 
Határid�: azonnal�

�

Félegyházi András: Felolvasta az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot a módosító 
javaslatokkal, mivel azzal kapcsolatban további módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
215/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy homlokzat felújítási 
pályázatot ír ki 2014. évre vonatkozóan a határozat mellékletét képez� pályázati felhívás 
alapján. 
2.) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a homlokzat felújítási pályázat 
lebonyolításához 2.000.000 Forintot a 2014. évi költségvetésbe tervezze be.�
�

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HOMLOKZAT ÉS KERÍTÉS FEÚJÍTÁSÁRA 

 

Visegrád Város Önkormányzata folytatni kívánja a 2013. évben új irányt vett és látható 
eredményekre vezet� pályázatát. Ennek érdekében nem csak a védettség alatt álló épületek, 
hanem valamennyi, a közterületekr�l látható, az utcaképet jelent�sen meghatározó 
homlokzattal rendelkez� ház tulajdonosa vagy használója nyújthat be pályázatot az alább 
felsorolt területeken.  

A 2013-ban kiírt pályázaton támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására 2014. 
október 31-ig kell, hogy sor kerüljön.  
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2014-ben a Rév utca, Nagy Lajos király utca, Zách Klára utca, a Mátyás király út Málé Platz-
ig terjed� szakasza, a Pázmány Péter u., a Temet� sor, a Széchenyi utca Nagy Lajos király 
utcától a Szent Sebestyén kápolnáig (azaz a 21-es számig), valamint a F� utca Mátyás 
szobortól a Schulek utcáig terjed� 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 pályázat keretösszege 2.000.000 Forint. A támogatás 1. része homlokzatonként 100.000 
Forint tervezési támogatás, 2. része homlokzatonként max. 450.000 Forint, max. beruházás 
50%-a kivitelezési támogatás. 

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.  

El�nyt jelent, ha a pályázó komplex felújítást (lábazati vízszigetelés, házgyári ablakok 
kiváltása hagyományos, osztott fa nyílászárók beépítésével, elektromos vezeték bekötés 
homlokzati bekötésr�l tet�bekötésre váltásra, Visegrádra jellemz� hagyományos 
homlokzatkép kialakítása, stb) vállal megvalósítani.   

A pályázatokat építészeti és m�emléki szakemberek bírálják el, a döntést a Képvisel�-testület 
hozza meg.  

A pályázatot a Városházán, vagy Visegrád város honlapján elérhet� pályázati adatlapon 
folyamatosan lehet benyújtani 2014. január 17-én délig. Hiánypótlásra nincs lehet�ség. A 
benyújtás történhet elektronikus úton a foepitesz@visegrad.hu címre illetve az 
Önkormányzathoz. A borítékra ez utóbbi esetben rá kell írni: Utcai homlokzat-és kerítés 
felújítási pályázat 2014. Az elbírálására 30 napon belül, a szerz�déskötésekre 2014. február 
végéig kerül sor.  

A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges legsz�kebb információkat (tulajdoni lap, 
költségbecslés, tervezett felújítás rövid leírása,) kell a pályázati adatlap mellett benyújtani, a 
döntés követ�en kerül sor az önkormányzattal a támogatási szerz�dés megkötésére mely a 
kivitelezés további részleteit tartalmazza pl. tervkészítési kötelezettség, folyamatos m�szaki 
ellen�rzés, szakszer� kivitelezés, az elszámolás részletei, stb.  

A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek alapján el�leg fizetésére nincs 
lehet�ség. A támogatási összeg tervezéshez kapcsolódó része a szükséges hatósági engedélyek 
vagy településképi bejelentési igazolás bemutatása után 15 nappal kerül kifizetésre 
átutalással. A támogatási összeg kivitelezéshez kapcsolódó részének kifizetése a szakszer� 
kivitelezés befejezését követ�en 15 napon belül történik, szintén átutalással. �

�

Felel�s: Rüll Tamás, f�építész 
Határid�: ülést követ�en azonnal 

 
 

6. npr: A képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 
4/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása 

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Miklós Melindát, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
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Miklós Melinda: A képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 
4/2011. (III.24.) számú rendelet 1. számú mellékletében szerepelnek Visegrád Város 
Önkormányzat szakfeladatai. A módosítást az indokolja, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratának alaptevékenységeinek szakfeladatai között kell szerepeltetni az országgy�lési, 
európai parlamenti és az önkormányzati, nemzetiségi képvisel� választáshoz, valamint 
országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységeket, ami jelenleg az önkormányzat 
szakfeladatai között szerepelnek. Ezért az önkormányzat szakfeladatait tartalmazó 1. számú 
mellékletb�l törlésre kerülnek az országgy�lési, európai parlamenti és az önkormányzati, 
nemzetiségi képvisel� választáshoz, valamint országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek. Rendelet módosításról lévén szó, annak elfogadásához min�sített többség 
szükséges. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 4/2011. 
(III.24.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
24/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete 

a képvisel�-testület és szervei szervezeti és m�ködési szabályzatáról szóló 
4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
 

7. npr: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M�ködési Szabályzatának módosítása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 

Félegyházi András: Felkérte Miklós Melindát, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Miklós Melinda: Az Állami Számvev�szék 2013 júniusában a bels� ellen�rzés 2012. évi 
m�ködése kapcsán folytatott ellen�rzést a Polgármesteri Hivatalban. Ennek során 
megállapította, hogy a hivatali SZMSZ nem tartalmazza az ellátandó és a szakfeladatrend 
szerint szakfeladat számmal és megnevezéssel besorolt alaptevékenységeket, az 
alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölését, a munkáltatói jogok gyakorlásának 
rendjét és a Képvisel�-testület által a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt más költségvetési 
szervek felsorolását, hogy a pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellássa.  A határozat elfogadása 
egyszer� szótöbbséget igényel. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
216/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képez� tartalommal Visegrád Város Polgármesteri Hivatal módosított Szervezeti és M�ködési 
Szabályzatát jóváhagyja. 
 

Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Határid�: folyamatos 

 
8. npr: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Miklós Melindát, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Miklós Melinda: Ez a napirend kapcsolódik a testület által el�bb elfogadott SZMSZ 
módosításhoz, mivel annak 1. számú mellékletéb�l kikerültek a választásokkal kapcsolatos 
alaptevékenységek, melyek így az Polgármesteri Hivatal alapító okiratába kell, hogy 
átkerüljenek. Ehhez szükséges a Hivatal alapító okiratának módosítása, melynek 
elfogadásához egyszer� szótöbbség szükséges. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
217/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2013. november 22-i hatállyal a 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, 
és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képez�, egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát. 
 

Határid�: 2013. november 22. 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
 
 

1. számú melléklet 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 



 

 14 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 76/2000. (IX.27.) Ökt. számú 
határozattal jóváhagyott és azt módosító 184/2009. (IX.30.), 158/2010. (VII.15.), 42/2013. 
(II.21.) Ökt. számú határozatokkal megállapított, Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84. § (1) 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 2013. november 22-t�l az alábbiak tekintetében módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„3. Alaptevékenysége, közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény alapján a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) 
m�ködésével, különösen bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellen�rzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok, valamint a 
polgármester és a jegyz� feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való el�készítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.  
3.1. Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
3.2. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti 
besorolása: 
 841114 Országgy�lési képvisel�választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 841115 Önkormányzati képvisel�választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó  
 tevékenységek 
 841117 Európai parlamenti képvisel�választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
 841173 Statisztikai tevékenység 
 
2.) Az alapító okirat módosítását Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 
.../2013. (…...) számú határozatával 2013. november 22-i hatállyal hagyta jóvá. 
 
Visegrád, 2013. november 21.   
 
 
 
 
  Félegyházi András                         Dr. Szabó Attila 
      polgármester           aljegyz� 

 
 
 
 
   
 

2. számú melléklet 
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Visegrádi Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okirata 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete, mint a Polgármesteri Hivatal 
felügyeleti szerve – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 84. § (1) 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./ Költségvetési szerv neve:     Visegrádi Polgármesteri Hivatal 
 
2./ Székhelye és címe:     2025 Visegrád, F� u. 81. 
 
3./ Alaptevékenysége, közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény alapján a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi 
önkormányzat) m�ködésével, különösen bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellen�rzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok, valamint 
a polgármester és a jegyz� feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való el�készítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.  
3.1. Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
3.2. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti 
besorolása: 
 841114 Országgy�lési képvisel�választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 841115 Önkormányzati képvisel�választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó  
 tevékenységek 
 841117 Európai parlamenti képvisel�választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
 841173 Statisztikai tevékenység 
 
4./ Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan m�köd� és gazdálkodó  
       költségvetési szerv 
 
5./ Költségvetési szerv 
felügyeleti szervének neve, székhelye:   Visegrád Város Önkormányzat                          
  Képvisel�-testülete 
  2025 Visegrád, F� u. 81. 
Illetékessége:   Visegrád Város közigazgatási területe 
 
 
6./ Alapítói jogokkal felruházott 
irányító szerv neve, székhelye:    Visegrád Város Önkormányzat 
       Képvisel�-testülete 
       Székhelye : 2025 Visegrád, F� u. 81. 
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Létrehozásáról rendelkez� jogszabály (határozat):  
Alapítás: a törvény erejénél fogva 1990-ben   
Alapító Okirat: Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 76/2000.( IX.27.) 
számú önkormányzati határozatával elfogadva 

 
Jogel�d szervének megnevezése :    Visegrád Nagyközség Tanács 
       2025 Visegrád, F� u 81. 
 
7./ A költségvetési szerv vezet�jének (vezet� szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 
megbízási, választási rendje: 
A költségvetési szerv vezet�je a jegyz�. A polgármester a közszolgálati tisztvisel�kr�l szóló 
2011. évi CXCIX törvény 247. §-a alapján – nyilvános pályázat útján- a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelel� jegyz�t nevez ki a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 82 § (1) bekezdése alapján. A 
kinevezés határozatlan id�re szól. A  munkáltatói jogokat a jegyz� felett a polgármester 
gyakorolja.  
 
8./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: 
A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására illetve a 
költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megsz�nésére, megszüntetésére 
els�dlegesen a közszolgálati tisztvisel�kr�l szóló 2011. évi CXCIX törvény, kifejezett 
rendelkezése hiányában, másodlagosan a Munka Törvénykönyvér�l szóló 2012. évi I. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
 
9./ A költségvetési szerv vezet�jének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési 
szerv vezet�jeként járhat el: 
9.1 A költségvetési szerv vezet�je, aki teljes jogkörben képviseli az intézményt. A vezetésben 
fennálló felel�sségét, képviseleti és döntési jogkörét a Magyarország helyi önkormányzatairól  
szóló törvény 2011. évi CLXXXIX törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a közszolgálati tisztvisel�kr�l szóló 2011. évi CXCIX törvény és a Munka 
Törvénykönyvér�l szóló 2012. évi I törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei, továbbá 
a költségvetési szerv Szervezeti és M�ködési Szabályzata határozza meg. 
9.2 A költségvetési szerv vezet�jének távolléte esetén, az intézmény Szervezeti és M�ködési 
Szabályzatában rögzített helyettesítési rend az irányadó. 
 
10. /A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nem végez és nem folytat. 

11./ A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési joga: 
11.1. A Képvisel�-testület a költségvetési szerv részére biztosítja az Önkormányzat tulajdonát 
képez� Visegrád, F� u. 81. szám alatti 650 hrsz-ú ingatlant. 
A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon ún. könyv szerinti értékét 
(adatait) az ingatlan tulajdonosa, Visegrád Város Önkormányzatának a tárgyévi költségvetése 
végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási rendelet mellékletei, évente, folyamatosan rögzítik, és 
nyilván tartják. 
A költségvetési szerv használatában álló, az intézmény részére, a leltár szerint átadott, illetve 
nyilvántartott eszközöket intézményi leltára rögzíti. Ezen eszközöket az intézmény a feladata 
ellátásához szabadon használhatja. 
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A költségvetési szerv ingó vagyonához tartoznak a polgármesteri hivatal saját részre 
megvásárolt, tulajdonát képez� eszközök, amelyeket az intézményi leltár nyilvántartja. Ezen 
eszközöket az intézmény a feladata ellátásához szabadon használhatja. 
11.2. A költségvetési szerv használatában és birtokában lév� ingatlan vagyont kizárólag az 
irányító szerv, Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete idegenítheti el és 
terhelheti meg (jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI törvény rendelkezései szerint bármely jogot vagy tényt, kötelezettséget), - a 
Képvisel�-testület által megalkotott, a jogügylet el�készítése id�pontjában érvényes és 
hatályos „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, 
valamint „az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól” szóló 5/2012. 
(III.29.) önkormányzati rendelet keretei között. 

Záradék: 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a 
hatályos jogszabályokban foglaltak alapján a Visegrádi Polgármesteri Hivatal jelen alapító 
okirata a 76/2000. (IX.27.) Ökt. számú határozattal jóváhagyott és azt módosító 184/2009. 
(IX.30.), 158/2010. (VII.15.), 42/2013. (II.21.), valamint a …./2013. (XI.21.) számú Ökt 
határozatokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza. 
 
 
Visegrád, 2013. november 21.     
 
 
 
  Félegyházi András                         Dr. Szabó Attila 
      polgármester           aljegyz� 
 
 

9. npr: Visegrád, Mogyoróhegy u. 1515 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant 
érint�en, a Mogyoróhegy u 1511 hrsz alatti ingatlan villamosenergia-ellátáshoz 
tulajdonosi nyilatkozat és közútkezel�i hozzájárulás kérés megvitatása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 

Félegyházi András: Felkérte Miklós Melindát, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Miklós Melinda: Az ELM�-ÉMÁSZ  Kft. tervez�je Moósz Imre kérelemmel fordult 
Visegrád Város Önkormányzatához. Kérelmében kérte hogy a Visegrád, Mogyoróhegy utca 
1511 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátásához a benyújtott tervdokumentáció alapján a 
Képvisel�-testület adja meg a közútkezel�i és tulajdonosi hozzájárulását, mivel a kábelvezetés 
az 1515 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant érinti. A Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolta a hozzájárulás megadását a 
határozati javaslatban szerepl� feltételekkel.  
 
Bártfai István: A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kérelmet és elfogadásra javasolja 
a képvisel�-testületnek is, azzal a kitétellel, hogy a helyreállítás a kivitelez� feladata. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

218/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az ELM�-ÉMÁSZ  Kft. 
(1044 Budapet, Megyeri út 118.) tervez�je Moósz Imre kérelmére a Visegrád Város 
Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 1515hrsz-ú ingatlant érint� „Visegrád, 
Mogyoróhegy utca 1511hrsz villamosenergia-ellátása” cím� munka kapcsán a benyújtott 
m�szaki dokumentáció (Tervszáma: SE-PLAN-D szám:7216) alapján a tulajdonosi és 
közútkezel�i hozzájárulást megadja a következ� feltételek mellett: 
a) A munkálatok ideje alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelkezések, valamint a 
szerkezetek tárolása során a munkavédelmi, balesetvédelmi, egészségvédelmi és 
óvórendszabályok betartása kötelez�. 
b) A munkaárok folyamatos fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelez� köteles 
gondoskodni. 
c) A megbontott területet köteles a kivitelez� a munkák befejezése után az eredeti állapotnak 
megfelel�en helyreállítani. A helyreállítást megfelel� felületzárással kell elvégezni. 
A károsodott közhasználatú zöldterületek helyreállítását a következ�képpen állapítom meg: 
Tereprendezés, humuszolás, füvesítés. 
d) Ha a közterület vagy a kialakított nyomvonal a végleges helyreállítás után 1 éven belül a 
végzett munka következtében megsüllyed, vagy egyéb meghibásodás keletkezik, annak 
helyreállítása a kivitelez� kötelezettsége. Halasztást nem t�r� helyreállítás a kivitelez� terhére 
elvégeztethet�. 
e) A közúton és árokban a munkavégzés ideje alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és 
egyéb szennyez�dések eltakarításáról a kivitelez� folyamatosan köteles gondoskodni. 
f) Ha az érintett területen az építkezés következtében bármilyen károsodás történne, annak 
helyreállítása a kivitelez� feladata. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott 
kár megtérítésér�l a kivitelez� köteles gondoskodni. 
g) Jelen hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem 
mentesít. 
h) Az érintett közterületen lév� geodéziai jelek, közm�vek, létesítmények és m�tárgyak 
állagának megóvásáról a kivitelez� köteles gondoskodni. 
i) A kivitelezés során kikerül� és fölöslegessé váló anyagot – a veszélyes hulladéknak 
min�sül�  anyagot, stb. külön -  szemétlerakó helyre el kell szállítani. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy az ELM�-ÉMÁSZ  Kft. 
képvisel�jét Moósz Imrét a képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
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10. npr: Turisztikai Információs Iroda m�ködési költségeinek önkormányzati 
támogatása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Cseke László a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing 
Egyesület elnöke levélben fordult az önkormányzathoz, melyben kérte, hogy az 
önkormányzat 750.000,- Ft plusz pénzügyi támogatást nyújtson a TDM iroda 2013. évi 
m�ködéséhez. 
Kérelmüket az indokolja, hogy 2012. decembert�l 2013. február 20-ig a TDM Irodának plusz 
egy f�t kellett alkalmaznia. Ennek anyagi fedezetét minimálbérrel tervezték, azonban az 
alkalmazott bér és járulék költségei meghaladták az el�re tervezettet. Ezért kéri most a TDM 
szervezet elnöke, hogy az önkormányzat 750.000,- Ft anyagi támogatást nyújtson a 
szervezetnek. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, nem tartja jónak, hogy ezt csak most jelzik, 
illetve jó lett volna, ha pontosan tudják az igényt, akkor. Ett�l függetlenül a Bizottság 
támogatja a kért összeg kifizetését, de felhívja a TDM figyelmét, hogy a jöv� évben 
semmilyen anyagi ráfordítást nem tud pluszban az önkormányzat biztosítani a szervezetnek. 
Már így is évi 8 millió forinthoz ad most is az önkormányzat egy nem kevés összeget.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
219/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy 750.000,- Ft támogatást 
nyújt a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület Turisztikai Információs 
Irodájának 2013. évi m�ködési költségeinek kiegészítésére. 
2.) A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrád és Környéke Turisztikai és 
Marketing Egyesülettel kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
3.) A Képvisel�-testület a 750.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésér�l szóló 2/2013. (II.16.) számú rendelet tartalék sora terhére biztosítja. 
 

Határid�: 2013. december 1. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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11. npr: Mercedes-Benz Unimog U300-as típusú gépjárm� megvásárlása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Mivel aljegyz� úr most nincs itt, felkérte Bálint Zsolt képvisel� urat, 
hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Bálint Zsolt: A gépjárm� az Utilis Kft tulajdonában van, 7 éves, 1800 üzemórával 
rendelkezik, 14.000 Km-t futott. Jó állapotban van. Az Utilis Kft. megrendelésére a Pappas 
Autó Kft. felmérte a gépjárm� állapotát, ahol megállapították, hogy az értéke 13.000.000,- 
Ft+ Áfa. Az Utilis Kft. úgy gondolta, hogy ennyi összegért az önkormányzatnak is eladná, 
amennyiben az önkormányzatot érdekli. Az el�terjesztésben részletezték a vásárlás el�nyeit.  
 
Bártfai István: A Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta, az el�nyök valóban fel vannak 
sorolva, de véleménye szerint egyik sem olyan súlyú, ami azt mutatná, hogy az 
önkormányzatnak minden áron meg kell vásárolnia, viszont ez egy talán vissza nem tér� 
lehet�ség.  Fel is lehet még szerelni olyan eszközökkel, hogy egy nagyon komoly gépjárm� 
legyen, így a Bizottság végül is javasolja megvételre, de a határozati javaslatba kéri 
belefoglalni, hogy a felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a VKG gépjárm� 
kapacitását vizsgálja felül annak racionalizálása érdekében. 
 
Félegyházi András: Ez valóban egy kivételes lehet�ség, mivel a gépjárm� egyébként is egy 
magas min�séget képvisel és ezáltal hosszú évekre biztosított lenne a géppark 
üzembiztonsága, ráadásul az aprítógép kezelése is megoldható vele. A Városüzemeltetési 
Bizottság kiegészít� javaslatával egyetért, ami a géppark felülvizsgálatát illeti. 
 
Bálint Zsolt: A vételárat a 2014. évi költségvetésb�l kellene fedezni, tehát emiatt nem 
szükséges az idei költségvetést módosítani. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, a 
vitát lezárta. Mivel a határozati javaslattal kapcsolatban Bártfai István képvisel� módosító 
javaslattal élt, mely szerint a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság felkéri 
Félegyházi András polgármestert, hogy a VKG gépjárm� kapacitását vizsgálja felül annak 
racionalizálása érdekében kérte, aki a módosító javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
220/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Bártfai István 
képvisel� azon módosító javaslatát, mely szerint a Mercedes-Benz Unimog U300-as típusú 
gépjárm� megvásárlása kapcsán a Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András 
polgármestert, hogy a Város és Községgazdálkodási Csoport vezet�jével mérjék föl az 
Önkormányzat gépjárm� kapacitását és tegyen javaslatot, annak racionalizálására 
vonatkozóan.  
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Határid�: 2014. február 15. 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a módosított határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
221/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a benyújtott 
szakvéleményben szerepl� m�szaki tartalom, a gépjárm� ismert m�szaki állapota alapján a  
Mercedes-Benz Unimog U300-as típusú gépjárm� megvásárlására a szakvéleményben 
szerepl� 13.000.000 Ft+áfa, a hozzá tartozó munkaeszközökre (egyszárnyú homlok hóeke, 
útburkolat mosó berendezés, mells� sepr�gép) pedig 2.000.000 Ft +áfa, mindösszesen: 
15.000.000 Ft+áfa összeg erejéig vételi szándékot jelent be a tulajdonos Utilis Kft irányába. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a Mercedes-Benz Unimog U300-as típusú gépjárm� megvásárlására 
a vételi szándékot a testületi határozatnak megfelel�en írásban küldje el a tulajdonos Utilis 
Kft-nek.  
3) A Képvisel�-testület egyúttal felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a vételi 
szándék Utilis Kft által történ� elfogadását illetve az adásvételi szerz�dés részleteinek 
megtárgyalását követ�en készítsen egy újabb el�terjesztést, mely alapján a Mercedes-Benz 
Unimog U300-as típusú gépjárm� megvásárlása tekintetében a végleges döntés meghozható. 
4) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Város és 
Községgazdálkodási Csoport vezet�jével mérje fel az Önkormányzat gépjárm� kapacitását és 
tegyen javaslatot, annak racionalizálására vonatkozóan.  
 

Határid�: 2014. február 15. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: Visegrád 037/1 hrsz-ú ingatlan el�vásárlási jogáról való lemondás 

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Miklós Melindát, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Miklós Melinda: A Visegrád 037/1 hrsz-ú, szántó megjelölés� ingatlanra magánszemélyek 
között köttetett egy adás-vételi szerz�dés, az ingatlan vételárát 13.000.000,- Ft-ban határozták 
meg. Mivel ezen ingatlanra Visegrád Város Önkormányzatának a városrendezési feladatok 
megvalósítását biztosító el�vásárlási jog megállapításáról szóló 8/2002. (VII.4.) rendelete 
értelmében el�vásárlási joga van, ezért az adás-vételt bonyolító ügyvédi iroda megkereste az 
Önkormányzatot, hogy nyilatkozzon arról, hogy kíván-e élni el�vételi jogával. Az el�terjesztés 
melléklete tartalmazza az adás-vételi szerz�dést.  
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Hintenberger András: �t személy szerint zavarja az, hogy ezzel gyakorlatilag az 
önkormányzat legalizálja azt, hogy Visegrádon egy hektár szántóföld értéke 26 millió forint, 
ami igencsak rekord árnak számít. Tehát a mez�gazdasági termelés, illetve a földforgalom 
kilátástalanná válik.  
 
Mikesy Tamás: Ez a terület a Hilton szálloda mellett van, tehát aki eladja azt tudja, hogy a 
szállodának szüksége van erre a területre.  
 
Hintenberger András: A jöv�ben az értékbecsléseknél ebb�l az árból fognak kiindulni. 
 
Félegyházi András: Sajnos valójában semmit nem lehet ezzel a kérdéssel kezdeni, mivel, ha 
meg is veszi az önkormányzat, az az összegen akkor sem változtat.  
 
Bálint Zsolt: Bízzunk benne, hogy legalább a szállodaépítkezés befejez�dik.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
222/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a visegrádi 037/1 hrsz-ú 
„szántó” megjelölés� 5215 m2 terület� ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba 3. 
sorszám alatt bejegyzett el�vásárlási jogával nem kíván élni. 
2) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Dr Gerber Miklós 
ügyvéd urat a testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
13. npr: Tölgyfa utca kiépítésének engedélyezésre alkalmas kiviteli tervek (útépítési, 

vízelvezetési szakágak) készítésére kötött tervezési szerz�dés módosítása 
 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Tavaly év elején Kenéz Attila megbízást kapott a Tölgyfa utca 
vízelvezetésének és burkolatának kiviteli terveinek elkészítésére, ütemezhet� megvalósítással. 
Erre vonatkozóan az önkormányzat szerz�dést kötött vele 400.000,- Ft + Áfa értékben, ennek 
megfelel�en � elkészítette a tervet, de az e témában tartott lakossági fórumon kiderült, hogy a 
megjelentek ezt nem támogatják.  Így szükségessé vált a terv módosítása, mely 60.000,- Ft + 
Áfa összegbe kerülne, ezért szükséges a testületi határozattal jóváhagyni a szerz�dés 
módosítását.  
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Bálint Zsolt: Ez azt jelenti, hogy ezért az összegért kiviteli és engedélyezési terve lesz az 
önkormányzatnak, amit néha meg kell hosszabbítani.  
 
Félegyházi András: Igen, néhány évig lehet hosszabbítani, oda kell figyelni, hogy ne járjon 
le. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
223/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Grafitus 
Épít�ipari és Szolgáltató Kft-vel (2025 Visegrád, F� u. 76.) a Berkenye u. Diós-árok – 
Tölgyfa u. közötti szakasz felújításának kiviteli és a Tölgyfa u. kiépítésének engedélyezésre 
alkalmas kiviteli (Egyesített) tervek készítésére 2012. június 11-én kötött tervezési szerz�dést 
a Tölgyfa utca útépítési és vízelvezetési problémáinak egy ütemben történ� kezelése miatt 
módosítja. 
2)  A képvisel�-testület úgy dönt, hogy a Grafitus Épít�ipari és Szolgáltató Kft-t - a 
Tölgyfa utca útépítési és vízelvezetési egyesített tervek módosítása miatt - plusz 60.000 
Ft+áfa tervez�i díjért bízza meg, így a díj mindösszesen 460.000 Ft+áfa. 
3) A tervezési többletmunka díját 60.000 Ft + Áfát a képvisel�-testület az önkormányzat 
2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2013. (II.16.) számú rendelet 14. számú melléklet egyéb 
tervezési feladatok sor terhére biztosítja.   
4) A Képvisel�-testület egyúttal felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a tervezési 
szerz�dés módosítás aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
14. npr: F� utca er�s és gyenge áramú légvezetékeinek földkábelesítéséhez szükséges 

véd�cs� lefektetési ajánlat megvitatása 
 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Még a tavalyi évben elkezd�dött az ELM�-vel és a Magyar 
Telekommal az egyeztetés a F� utcai légvezetékek földkábelesítésér�l. Az ELM�-vel sikerült 
is megegyezni, �k ki is adták a tervezési megbízást, a tervek el is készültek. A Telekommal 
még nem sikerült az együttm�ködést realizálni, pedig jó lett volna a két beruházást egyszerre 
elvégezni. Viszont addig is, amíg ez nem tud most egy id�ben megvalósulni, szeretnék a 
véd�csöveket lefektetni a járda alá, azért, hogy ne kelljen majd a teljes szakaszt akkor újra 
fölszedni, amikor ez megvalósulhat. Az ezekre vonatkozó tervek elkészültek, a templomtól a 
Mozi közig terjed� szakaszra vonatkozóan. A területen jelenleg is dolgozó kivitelez�vel 
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beáraztatták ezeket a terveket, aki adott egy árajánlatot, melyet az önkormányzat összevetett 
az ELM� által minden évben beszerzésben kialkudott árrendszerrel. Ez alapján 
megállapítható, hogy a K�m�vészet Kft. és az ELM� által elfogadott árak között cca. 150-
200 ezer forint különbözet lenne. Úgy gondolja, hogy ennyiért nem érdemes egy másik 
vállalkozót bevinni a munkaterületre, mert az több kárt okozna, mint hasznot. Összességében 
ennek a munkának az ára 3.799.939,- Ft+Áfa, és amennyiben ezek a csövek lefektetésre 
kerülnek, úgy be tud fejez�dni a járda építése. 

 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és ugyanezen véleményen volt, hogy nem 
érdemes más vállalkozót beengedni a területre és az is egyértelm�, hogy most lenne id�szer� 
és logikus ezeket a csöveket lefektetni, hogy kés�bb ne kelljen visszaszedni a járdát, ha majd 
megtörténhet a földkábelesítés.  

 
Félegyházi András: Tudni kell, hogy sajnos ez a költség a pályázatból nem finanszírozható, 
de a 2013. évi költségvetés útfelújítások sora terhére biztosítani lehet. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
224/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
K�m�vészet Kft. árajánlatát a F� utca elektromos és telekommunikációs légvezetékeinek 
földkábelesítéséhez szükséges véd�csövek elhelyezésére vonatkozóan. 
2.) A Képvisel�-testület a kivitelezésre vonatkozó ajánlati árat, 3.799.939,- Ft+Áfa 
összeget az Önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2013. (II.16.) önkormányzati 
rendelet útfelújítások sora terhére biztosítja. 
3.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a K�m�vészet 
Kft-vel történ� kivitelezési szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-
testület 7 f�vel van jelen (7 f�b�l), határozatképes -  

 
15. npr: A tervez�i m�vezetésre illetve a kivitelezéshez kapcsolódó m�szaki 

tanácsadásra érkezett ajánlatok elbírálása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Tegzes Dániel Visegrádi Városfejleszt� Kft. 
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Félegyházi András: Az „Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” cím� pályázat 
kivitelezési szerz�dései megköttettek, a kivitelezés folyik. A projektek tervez�i m�vezetésére 
illetve a kivitelezéshez kapcsolódó m�szaki tanácsadásra a Visegrádi Városfejleszt� Kft 
ajánlatokat kért be a korábbi közrem�köd�t�l. Az ajánlattétel során a legkedvez�bb ajánlatot a 
Városháza felújítása kapcsán Bártfai Tamás tette, 1.900.000 Ft + áfa értékben, a Közterületek 
felújítása és Egészségház felújítása kapcsán az A+ Építész Stúdió Kft 3.000.000 Ft értékben. 
A m�vezetés a kivitelezés során felmerül� tervez�i megoldásokhoz szükséges tanácsadás 
érdekében van szükség. Az A+ Építész Stúdió Kft-vel 2012. szeptember 4-én kötött tervez�i 
szerz�désb�l ez azért maradt ki, mert akkor még bizonytalan volt, hogy a kivitelezés 
egyáltalán elindulhat-e. A közbeszerzésekr�l szóló 2011. évi CVIII. törvény egybeszámítási 
szabályait nem kell figyelembe venni, mivel az A+ Építész Stúdió Kft-vel történt 
szerz�déskötés óta egy év eltelt. A nyertes ajánlatok a pályázati forrásból finanszírozhatóak.  
 
Tegzes Dániel: Úgy látták jónak, ha mindenki a saját munkáján dolgozik tovább és azért 
felel, ezért lenne a városháza esetében Bártfai Tamás, az egészségház esetében pedig az A+ 
Építész Stúdió a tanácsadó. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
225/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az „Ezeréves Visegrád Városközponti 
fejlesztése” tárgyú projekt m�szaki tanácsadói feladatainak ellátására megbízza a Bártfai 
Tamást, a Városháza vonatkozásában,  1.900.000 Ft+Áfa vállalási díjért, valamint az A+ 
Építész Stúdió Kft-t a közterületek és egészségház felújítása vonatkozásában 3.000.000 Ft + 
Áfa vállalási díjért. 
2.) A Képvisel�-testület a vállalkozói díjakat az önkormányzat 2013. évi költségvetésér�l szóló 
2/2013. (II. 16.) Ökt. rendelet 14. számú melléklet városközpont beruházás sora terhére 
biztosítja. 
3.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a megbízási 
szerz�dések aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr: A Városközpont beruházás m�szaki ellen�ri szerz�désének módosítása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Tegzes Dániel Visegrádi Városfejleszt� Kft 

 
Félegyházi András: Felkérte Tegzes Dánielt a Visegrádi Városfejleszt� Kft ügyvezet�jét, 
hogy ismertesse az el�terjesztést.  
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Tegzes Dániel: Mint ismeretes, az „Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” cím� 
pályázat építkezése elindult az elmúlt hetekben, azonban az eredeti tervekb�l kimaradt a mozi 
beruházása. Az egy évvel ezel�tt megkötött m�szaki ellen�ri szerz�dés emellett több más 
ponton is megérett a módosításra az id�közben megváltozott körülmények miatt. A jelenleg 
él� szerz�dés sem id�pontjaiban sem tartalmilag nem egyezik meg a valósan folyó munkával 
ezért a szerz�dés módosítása indokolt. Tehát a kivitelezés alatt lév� munkák változnak, az 
eredeti szerz�déshez képest a vállalási ár 4.500.000.-Ft (+áfa)-ra csökken. Továbbá az 
ütemezés a kivitelezés aktuális kezdési id�pontjához lett igazítva. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy Lévai László munkájával messzemen�kig meg van 
elégedve, hiszen � már a kivitelezés megkezdése el�tt is nagyon sokat segített a városközpont 
projektben, és akkor � ezt a munkát minden ellenszolgáltatás nélkül végezte.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
226/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az „Ezeréves Visegrád 
Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására irányuló építési tevékenység 
m�szaki ellen�r feladatainak ellátására megbízott Lévay László szerz�dését az 
el�terjesztésben szerepl� indokok alapján a mellékelt szerz�dés módosítás szerint módosítja.   
2.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a módosított 
megbízási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr: A Városközpont beruházás menedzsment szerz�désének módosítása  

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Tegzes Dániel Visegrádi Városfejleszt� Kft. 

 
Félegyházi András: Felkérte Tegzes Dánielt a Visegrádi Városfejleszt� Kft ügyvezet�jét, 
hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Tegzes Dániel: Ahogy az a szeptember 5-i képvisel�-testületi ülésen elhangzott, a 
menedzsment szervezet kérése az, hogy a szerz�désb�l fennmaradt 25%-ot, 3.000.000,- Ft + 
Áfa összeg� díjat a menedzsment szervezet ne a projekt végén, hanem 2014. március 31-ig 
egyenl� részletekben kapja meg, mivel így biztosítható a folyamatos munkavégzés. Mint 
ismeretes, � már csak ügyvezet�ként van a Kft-ben, díjazás nélkül, a projektmenedzseri 
feladatokat alvállalkozók végzik, az � folyamatos munkavégzésük biztosítása miatt kéri most 
a testülett�l ezt a kifizetési ütemezést. 
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Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyetért az átütemezéssel, azzal, hogy 
ebben a projektben ez az utolsó összeg, amit a Kft-re költ az önkormányzat.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
227/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az „Ezeréves Visegrád Városközponti 
fejlesztése” tárgyú projekt menedzseri feladatainak ellátására kötött szerz�dést módosítja 
úgy, hogy a szerz�désb�l fennmaradt 3.000.000 Ft + áfa összeg� díjat a menedzsment 
szervezet 2013. novembert�l 2014. március 31-ig havonta egyenl� részletekben kapja meg.   
2.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a megbízási 
szerz�dés módosításának  aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
 

18. npr: Év végi jutalom kifizetések 
El�terjeszt�: Bálint Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke 

 
Bálint Zsolt: Dr. Szabó Attila aljegyz� úr 2012. június 6. óta látja el Visegrád Város 
Önkormányzat jegyz�i feladatait. Ez id� óta, fél évig helyettesít� jegyz�ként, majd 2013. 
január 1. óta aljegyz�ként magas színvonalú, eredményes munkát végez mind a hivatal 
vezetése, mind az adóbehajtások terén, bármikor számíthatnak rá munkatársai, a képvisel�-
testület tagjai és nem utolsó sorban Visegrád lakossága.  A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
javasolja, hogy az aljegyz� úr munkájának elismeréseként, a Képvisel�-testület részesítse �t 
egy havi illetményének megfelel� jutalomban. A Pénzügyi Csoporttal történt egyeztetést 
követ�en megállapítható, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak 
el�irányzat maradványa erre lehet�séget is biztosít.  
 
Félegyházi András: Köszöni a Bizottság javaslatát, amir�l úgy gondolja, hogy helyénvaló. 
Az el�terjesztésnek van egy másik része is, az intézményi dolgozók vonatkozásában. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság az intézményi dolgozók jutalmazását is javasolja, mivel 
az összes intézmény nagyon jól gazdálkodott, munkájukkal a testület meg van elégedve, így a 
dolgozók esetében is kifizethet� év végi jutalom. Egy bizonyos keretösszeget kapnának az 
intézményvezet�k, �k határozhatnák meg, hogy dolgozónként mennyi jutalmat adnak, az 
intézményvezet�k esetében pedig a polgármester úr döntene. A polgármesteri keret 200.000,- 
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Ft lenne, az intézményeknél pedig dolgozónként 32.000,- Ft lenne a keret, de ennek elosztását 
az intézményvezet�k végzik.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta az 1. számú határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem 
volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
228/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Dr. Szabó Attila 
aljegyz�t feladatainak eredményes és magas színvonalú teljesítése, valamint kiemelked� 
munkateljesítményéért egy havi illetményének megfelel� összeg� eseti jutalomban részesíti. 
2.) Az eseti jutalom a 2013. évi költségvetésr�l szóló 2/2013. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 3. számú melléklet 1. sora terhére biztosított. 
3.) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a jutalom 
kifizetésér�l intézkedjék. 
 

Határid�: a kifizetésre: 2013. november 30. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Felolvasta a 2. számú határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban 
módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
229/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi eredményes 
gazdálkodásnak köszönhet�en pénzbeli juttatás kifizetését engedélyezi az Önkormányzat 
intézményeinél, a dolgozók részére az alábbiak szerint: 

• az intézmények esetében foglalkoztatottanként 32.000,- Ft keretösszegben 
• az intézményvezet�k esetében összesen 200.000,- Ft keretösszeg erejéig. 

2.) Az egyes intézményeknél a jutalmak a pénzügyi csoport által megállapított személyi 
juttatás 2013. évi el�irányzat maradványából kerülhetnek kifizetésre. 
3.) A jutalmak személyenkénti összegének megállapítását az intézményvezet�k, az 
intézményvezet�k tekintetében pedig a polgármester végzi. 
 

Határid�: kifizetésre: 2013. november 30. 
Felel�s: intézményvezet�k 
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19. npr: Közmeghallgatás el�készítése 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Folytatva a tavaly elkezdett szokást, idén is közmeghallgatást javasol 
tartani 2013. december 19-én a Mozi épületében. Javasolt témák:  
1) Beszámoló a képvisel�-testület éves munkájáról, 
2) Tájékoztató a városközpont beruházás és az árvízvédelmi gát beruházási pályázat 
állásáról 
3) Tájékoztató a Fellegvár Óvoda tervezett fejlesztésér�l 
4) Jöv� évi elképzelések 
5) Egyebek 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki 
azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
230/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy 2013. december 19-
én a visegrádi Mozi épületében 18.30 órai kezdettel közmeghallgatást tart az alábbi témákkal: 

- Beszámoló a képvisel�-testület éves munkájáról, 
- Tájékoztató a városközpont beruházás és az árvízvédelmi gát beruházási 
pályázat állásáról 
- Tájékoztató a Fellegvár Óvoda tervezett fejlesztésér�l 
- Jöv� évi elképzelések 
- Egyebek 

2.) A képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a közmeghallgatás helyben 
szokásos módon (hirdet�tábla, honlap) történ� meghirdetésér�l intézkedjen. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila  aljegyz� 

 
20. npr: Egyebek 

 
Bálint Zsolt: A Széchenyi utcában lév� tujasorokkal kapcsolatban beadott egy levelet, 
melyben kérte, hogy a szabályoknak megfelel� méretre vágassák vissza, de azóta nem történt 
hathatós intézkedés. Kéri polgármester urat, hogy hasson oda, hogy végre intézkedés 
történjen. 
 
Félegyházi András: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester úr felajánlja a 2013. évi 
képvisel�i tiszteletdíját az alábbiak szerint: 4 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget a 
Fellegvár Óvoda részére, 4 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget a Visegrádi Nyugdíjas 
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Klub részére, 4 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget az Áprily Iskoláért Alapítványnak, 
zeneiskolai eszköz vásárlás céljára.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki 
azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
231/2013. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr. 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 12 havi tiszteletdíjának felajánlását az alábbiak 
szerint: 
4 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget a Fellegvár Óvoda részére, 
4 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget a Visegrádi Nyugdíjas Klub részére, 
4 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget az Áprily Iskoláért Alapítványnak, zeneiskolai eszköz 
vásárlás céljára.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Félegyházi András        E�ryné Dr. Mezei Orsolya 
    polgármester              jegyz� h.  



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
 
 
Szám:    35/2013. 
Határozatok száma: 232/2013. (12.03.) 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

2013. december 3-án megtartott nyílt ülésér�l  
 
 
 
 
 
1. Vállalkozási szerz�dés a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� 
KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához 
szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Piros Könyv szerint” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2013. december 3-án 15:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
    Félegyházi András polgármester 

Bálint Zsolt 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bártfai István 
Hintenberger András 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 4 
f�vel jelen van, határozatképes az ülést megnyitotta. A mai rendkívüli ülésnek egy napirendi 
pontja van az árvízvédelmi pályázat közbeszerzésének kiírása. Mivel a napirenddel 
kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét  elfogadta. 
 

1. npr: Vállalkozási szerz�dés a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások 
Visegrádon” cím� KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú pályázati 
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a 
FIDIC Piros Könyv szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Mint ismeretes a Képvisel�-testület a november 11-i ülésén döntött 
arról, hogy a közbeszerzési tanácsadók véleményét figyelembe véve a Kbt. 94. § (2) bekezdés 
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
indít, az árvízvédelmi gát pályázat kivitelezési feladatainak ellátására. Az el�z� körben volt 
egy irat betekintési kérelem, végül is ebb�l kifolyólag nem fordult senki a közbeszerzési 
dönt�bizottsághoz, ennek a határideje ma éjfélkor járt le. Tehát megnyílt a lehet�ség a 4. kör 
kiírására. Az az öt ajánlatadó hívható meg, akik a legutóbbi körben ajánlatot adtak. Egy volt, 
aki minden tekintetben érvényesnek bizonyult, a többi négy kisebb-nagyobb mértékben nem 
felelt meg, de egyikük sem volt alkalmatlan, tehát így �k is meghívhatóak. 
 
Mikesy Tamás: Az el�z� testületi ülésen átbeszélték az eljárás menetét. Van ehhez képest 
változás? 
 
Félegyházi András: Nincs változás, sajnos a KFF jelentés lassan készült el, tehát ez id�ben 
csúszott egy kicsit, de ezt leszámítva nincs változás. Amennyiben most a képvisel�-testület 
elfogadja a kiírást, akkor elindul a kiírás els� körös bírálata. Ezzel párhuzamosan elindulhat 
annak a kérelmezése, hogy a 2015. június 30-i befejezési határid�t meghosszabbítsák, mert a 
kivitelezéshez 18 hónap szükséges.  
 
Schüszterl Károly: Mi történik akkor, ha ugyan sikerül kivitelez�t találni, de nem 
hosszabbítják meg a határid�t? 
 
Félegyházi András: A határid� hosszabbításnak még az eljárás alatt ki kell derülnie, mert 
ellenkez� esetben nem tudnak majd szerz�dést kötni, illetve az utolsó részteljesítésnek a 
számláját nem lehetne elszámolni és ez bizony nagyon sokba kerülne. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
232/2013. (12.03.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képez� ajánlattételi felhívást, az ajánlattételi dokumentációt az abban szerepl� tartalommal  
elfogadja. 
2.) A Képvisel�-testület kiírja a „Vállalkozási szerz�dés a Duna-menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon cím�, KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú pályázati 
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC 
Piros Könyv szerinti” a Közbeszerzésr�l szóló 2011. évi CVIII. törvény 94. § (2) bekezdés a) 
pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Félegyházi András        E�ryné Dr. Mezei Orsolya 
    polgármester              jegyz� h.  
 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
 
 
Szám:    36/2013. 
Határozatok száma: 233-242/2013. (12.05.) 
Rendeletek száma:  25/2013. (XII.06.) 
   26/2013. (XII.06.) 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. december 5-én megtartott nyílt üléséről  
 
 
 
 
 

1. Döntés a 2014. évi étkezési térítési díjakról  
2. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

3. Bizottsági beszámolók a 2013-ban végzett munkáról 
4. Képviselő-testület 2014. évi ülés és munkatervének elfogadása 
5. Sziget u. 11. szám alatt lévő 1. és a 3. számú önkormányzati lakás bérbeadására 

kiírt pályázatok elbírálása 
6. Mercedes-Benz Unimog U300-as típusú gépjármű megvásárlása 
7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról és az önkormányzati hatósági 

ügyekben hozott döntések végrehajtásáról  
8. A 2014. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
9. Pilisszentkereszt Község csatlakozása a Dunakanyari Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat intézményfenntartó társulásához  
10. A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület kérelme Visegrád 

címerének használatához 
11. Egyebek 

 
 
 



 

 2 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 5-én 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 
Schüszterl Károly 

 
 
Távol maradt képviselő: 
 

Bártfai István 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
 
Meghívott: 
 
    Muckstadtné András Enikő élelmezésvezető 
    Tegzes Dániel Visegrádi Városfejlesztő Kft ügyvezetője 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes az ülést megnyitotta. Bártfai István képviselő úr jelezte, hogy 
a mai ülésen nem tud jelen lenni, Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester úr pedig később 
csatlakozik. Ismertette az ülés napirendjét, javasolta második napirendi pontként felvenni a 
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítását. Kérdezte a képviselőket, 
aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő és Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) a napirend módosítására irányuló javaslatot elfogadta. 
 
Félegyházi András: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több módosító javaslat nem hangzott 
el, kérdezte a képviselőket, aki az előbb elfogadott módosítással együtt a napirendet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő és Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen)  az ülés napirendjét  elfogadta. 
 
Napirend előtt: 
 
Félegyházi András: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a városközpont projekt kapcsán 
idén februárban felvett 25 millió forint előleget a hozzá tartozó mintegy 1 millió forint ügyleti 
kamattal együtt vissza kell fizetni a Pro Regió felszólításának eleget téve. Ezt az indokolja, 
hogy a projektmenedzsmentben bekövetkezett alvállalkozói váltás közben az előleg 
elszámolás kapcsán küldött hiánypótlás határidőn túl lett teljesítve, ezért a Pro Regió az 
elszámolást nem tudta elfogadni, nem volt mérlegelési joga. Az önkormányzat pedig azért 
nem akart fellebbezéssel élni, mert azzal megakasztotta volna az egész beruházás folyamatát. 
A visszafizetett 25 millió forint egyébként ismét megigényelhető, a visszafizetendő kamat 
pedig kb. 800.000,- Ft, hiszen ez a pénz közben az önkormányzat számláján is kamatozott. 
 
Tegzes Dániel: Elmondta, hogy ezt a hibát valóban az alvállalkozó által végzett 
projektmenedzsment követte el, akkor, amikor a korábbi alvállalkozó az 1 hónapos 
felmondási idejét töltötte. Vele egyébként megállapodtak abban, hogy a mintegy bruttó 500 
ezer forintos számláját nem fizeti ki a Kft.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy most az a legfontosabb, hogy a projekt haladjon 
tovább, menjenek az ügyek, nyilván erről az ügyről és következményeiről még a 
későbbiekben lesz szó.  
 

1. npr: Döntés a 2014. évi étkezési térítési díjakról  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 
Meghívott: Muckstadtné András Enikő élelmezésvezető 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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Dr. Szabó Attila: A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról 
szóló 6/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet szabályozza Visegrád Város közigazgatási 
területén a gyermekétkezetés és egyéb étkezés igénybevétele esetén alkalmazandó élelmezési 
nyersanyagköltségek és az étkezésért fizetendő térítési díjat. A rendelet módosítására azért 
van szükség, mert a Városi Konyha vezetője Muckstadt Enikő 2013. december 2-án kelt 
levelében jelezte, hogy kismértékben emelkedő nyersanyagárak miatt az óvodai étkezés 
nyersanyagnorma díját 5 %-al, míg az általános iskolai étkezés nyersanyagnorma díját az 
infláció mértékével 2%-al javasolt lenne 2014. január 1-vel emelni. Az áremelés képviselő-
testület erre irányuló döntése esetén 2014. január 1-től lenne érvényes, 1 évre. Mivel a térítési 
díjakat rendelet szabályozza ezért annak elfogadásához minősített többség szükséges.  
 
Bálint Zsolt: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a javaslattal egyetért, hiszen az emelés akkora 
mértékű, amennyibe ez ténylegesen belekerül. Az iskolánál ez 10, az óvodánál 20 Ft-ot jelent 
az egész napos étkezés esetén.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő és Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak 
megállapításáról szóló  6/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete 

gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló  
6/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról  

(A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

2. npr: A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint 
a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 
Meghívott: Muckstadtné András Enikő élelmezésvezető 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A rendelet szociális étkeztetésre vonatkozó rendelkezéseinek módosítására 
tennének javaslatot az intézményvezető asszonnyal. A szociális étkeztetések esetén a 
támogatás összege a mindenkori öregségi nyugdíj bizonyos százalékához igazodik. Az 
ingyenes étkezésre jogosultság jelenleg az egy főre eső öregségi nyugdíj, azaz 28.500,- Ft. 
Ennek a jövedelemhatárnak az emelését javasolná 125%-ra, valamint az étkezési díj 50%-os 
támogatásának kategóriában a mindenkori öregségi nyugdíj 150%-át 200%-ra javasolja 
módosítani.  
 



 

 5 

Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és azért gondolta ezeknek az összeghatároknak 
az emelését, hogy hátha így egy kicsit nagyobb rászoruló rétegnek tudnak segíteni az étkezési 
támogatással.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő és Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (III.22.) önkormányzati 
rendelet módosítását elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

( A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

3. npr: Bizottsági beszámolók a 2013-ban végzett munkáról 
Előterjesztők: Bizottságok elnökei 

 
Félegyházi András: Bártfai István a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
mai testületi ülésen nem tudott jelen lenni, ezért kérte, hogy az ő beszámolóját egy későbbi 
ülésen tárgyalja a testület. A másik három Bizottság beszámolóját viszont most tudja tárgyalni 
a testület, mivel elnökei jelen vannak a testületi ülésen. 
 
Mikesy Tamás: Az Ügyrendi Bizottságnak egy ülése volt, amikor a képviselői 
vagyonnyilatkozatokat tárgyalta a bizottság, minden rendben talált. Miután a Bizottsághoz 
nem érkezett ügyrendi, illetve összeférhetetlenségi kérdésben megkeresés, ezért a Bizottság 
több ülést nem tartott ebben az évben.  
A Tényfeltáró Bizottság az elmúlt időszakban 15 ülést tartott. A kezdetekor a Bizottság 12 
ügyet, illetve azok alügyeit vette napirendre. Ebből jó néhány ügynek a végére is értek, illetve 
volt néhány ügy, mely okafogyottá vált, ezért levették a vizsgálandók sorából, vagy más 
ügyekhez tették hozzá. Van azonban még néhány olyan ügy, amelyben jelenleg is vizsgálódik 
a Bizottság. A legvégén a Bizottság egy záródokumentumot fog megfogalmazni, amelyet 
majd az önkormányzat illetve a lakosság elé fog tárni. Amennyiben majd ezt a dokumentumot 
az önkormányzat elfogadja, akkor a Bizottság azzal befejezettnek fogja tekinteni a munkát. 
Az írásos beszámoló tartalmazza az ügyek részletes leírását.  
 
Félegyházi András: Mivel az Ügyrendi Bizottság és a Tényfeltáró Bizottság beszámolójához 
nem volt kérdés, illetve hozzászólás, felkérte Hintenberger Andrást a Közművelődési, 
Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját.  
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a Bizottság 11 ülést tartott ebben az évben, ezúton 
megköszönte az egyébként igen nagy létszámban működő Bizottság összes tagjának az éves 
munkát. A Bizottság 100 határozatot hozott, melynek közel fele szociális jellegű döntés volt. 
A Bizottság rendelkezik a legnagyobb önkormányzati keretösszeggel főként a segélyezés 
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miatt, illetve két alapot is kezel, az Ifjúsági és Civil Alapot. Igyekeznek ezekkel a keretekkel 
felelősen gazdálkodni, egyébként nem is merítették ki minden esetben. Van néhány ügy, 
amely még folyamatban van bizottsági szinten, de összességében úgy gondolja, hogy 
igyekeztek megoldani a problémákat és ellátni a bizottsági feladatokat. 
 
Félegyházi András: A Bizottsági munka során többször felvetődik éles vita a segélyezéssel 
kapcsolatosan. Jó volna, ha a bizottság - a jogszabályi kereteken túl - lefektetne egy megfelelő 
elvet a segélyelosztással kapcsolatosan.  
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy a segély elbírálásánál alapvetően jogszabályok alapján kell 
dolgozni. A szociális törvény 2014. január 1-vel módosul, melynek értelmében az átmeneti 
segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megszűnik. Helyette egy 
segély, az önkormányzati segély lesz. Ennek alapján az önkormányzati rendeletet is 
módosítani szükséges e vonatkozásban.  
 
Félegyházi András: Megköszönte a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság 
beszámolóját. Felkérte a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy tartsa meg 
beszámolóját.  
 
Bálint Zsolt: Megköszönte Bene Balázsnak, mint a Bizottság külsős tagjának, valamint a 
hivatal pénzügyi csoportjának a bizottság munkájához nyújtott segítséget. Az önkormányzat 
2013. január 1-én 52.478.000,- Ft-al indult, és a tegnapi napon 173.000.000,- Ft volt a 
folyószámlán. Véleménye szerint a két szám közötti összeg hűen tükrözi a bizottság 
munkáját.  
 
Félegyházi András: Megítélése szerint a Bizottság munkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
Visegrád ma pénzügyi egyensúlyban van. Megköszönte a bizottságok elnökeinek a 
beszámolóját. 
 

4. npr: Képviselő-testület 2014. évi ülés és munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a munkatervet az aljegyző úr állította össze, ezért 
felkérte, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A tervezet szerint az idei gyakorlatnak megfelelően minden hónap 
harmadik csütörtökén lennének a testületi ülések 18 órától. Az volna a kívánatos, hogy 
kötelezően javasolt napirendi pontokon túl 10-12 napirendi pontnál ne legyen több egy 
testületi ülésen. Július, augusztus hónapban a szabadságolások miatt tervezett ülés nem lenne, 
de nyilvánvalóan rendkívüli ülés ezekben a hónapokban is tartható. 
 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy a február 20-i ülésre tervezett 1. napirendi pontot, a házi és 
üzemorvos beszámolóját töröljék a tervezetből, mivel az önkormányzat álláspontja szerint a 
háziorvossal nincs érvényes szerződése, ezért nincs mi alapján beszámoltatni őt. 
 
Félegyházi András: A beszámoló a mindenkori házi-és üzemorvosra vonatkozik, de érti a 
felvetést, mert logikus, viszont úgy gondolja, hogy ez nem bír különösebb relevanciával.  
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Mikesy Tamás: Véleménye szerint, ha az önkormányzati beszámoló megtartására kéri a 
háziorvost, akkor az egyfajta ráutaló magatartást jelent, arra vonatkozóan, hogy az 
önkormányzat elfogadja a háziorvossal fennálló szerződést. Tehát pusztán 
elővigyázatosságból gondolja levenni a napirendek közül. 
 
Dr. Szabó Attila: Le lehet venni, hiszen a napirendek közé bármikor felvehető, ha szükséges. 
 
Félegyházi András: El tudja fogadni a képviselői módosító javaslatot. Kérdezte a 
képviselőket, aki a módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő és Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) az alábbi határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
233/2013. (12.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Mikesy Tamás 
képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület 2014. évi ülés és 
munkatervében a február 20-i ülésre tervezett Házi-és üzemorvosi beszámoló törlésre 
kerüljön. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Ennek tükrében kérdezte a képviselőket, aki 2014. évi ülés és 
munkatervet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
234/2013. (12.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazása alapján megalkotott „a képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról” szóló 4/2011. (III.24). önk. rendelet 8. §-ában foglaltak szerint az 
előterjesztéshez mellékelt tervezet alapján jóváhagyja a 2014. évi munka- és üléstervét. 

 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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5. npr: Sziget u. 11. szám alatt lévő 1. és a 3. számú önkormányzati lakás 
bérbeadására kiírt pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Sziget utca 1. és 3. számú lakások bérleti jogviszonya lejár 2013. 
december 31-vel, ezért az önkormányzat kiírta a pályázatot. A pályázati határidőn belül 1 
pályázat érkezett be a 3. számú lakás jelenlegi bérlőjétől, Bátka Szabolcstól. Idő közben az 1. 
számú lakás bérlője felmondta a lakásbérleti jogviszonyát, kifizette a bérleti díjat, rezsi 
költségeket, illetve megtörtént a tisztasági festést követően az ingatlan visszavétele, jelenleg 
üresen áll.  A beérkezett pályázatokat a Népjóléti Bizottság véleményezi és terjeszti a testület 
elé.  
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy az egyetlen beérkezett pályázatot a bizottság 
elfogadásra javasolja, azzal a kéréssel, hogy az előző bérleti szerződés módosítás kapcsán a 
pályázóra nézve a kedvezőbb feltételek elfogadását javasolja a Bizottság az új szerződésben. 
Információi szerint a másik lakás állapotával kapcsolatban gondok vannak. 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy valóban a tisztasági meszelést követően is a penészesedés 
jelei mutatkoznak a lakáson, ezért indokolt lenne egy komolyabb felújítás. Egyébként lakható 
a lakás, de a megfelelő színvonal eléréséhez az egész házra, tehát beleértve a többi lakást is 
költeni szükséges.  
 
Bálint Zsolt: Az önkormányzati lakások lakbére külön számlára megy, amelyen van kb. 7,5 
millió forint körüli összeg, tehát ezt erre is kell költeni. A kérdés az, hogy ezt a lakást 
megpályáztassák most,vagy csak majd a felújítás után.  
 
Mikesy Tamás: A Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta már ezt a témát, és be is kért 
árajánlatokat, de a Bizottságnak az volt az álláspontja, hogy a felújítást tavasszal volna 
célszerű elkezdeni, tehát ezért nem került még testület elé a téma. A ház szigetelése, a 
teraszok újraburkolása, tehát a ház felújítása tavasszal meg fog valósulni. Így véleménye 
szerint a lakás megpályáztatható, mert a pályázat alapján döntés tavaszra várható. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki pályázat elbírálását elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
235/2013. (12.05.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Sziget u. 11. szám alatt lévő 3. számú önkormányzati lakás bérbeadására” kiírt pályázatra 
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Bátka Szabolcs (állandó lakóhelye: Visegrád, Sziget u. 11/3.) által benyújtott kérelmét a 
Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság javaslata alapján elfogadja.  
2) A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy „az állami támogatásból létesülő költségelvű 
lakások bérbeadásáról” szóló 8/2001. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése 
alapján Bátka Szabolcsnak havi 27.055 Ft (445. Ft/m2/hóx60,8m2) bérleti díj ellenében 2014. 
január 1-től öt év határozott időre bérbe adja Visegrád, Sziget u. 11/3. számú önkormányzati 
tulajdonú lakását.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Bátka Szabolccsal 
kötendő bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a 3. számú lakás ismételt pályázati kiírását 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
236/2013. (12.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, mivel az előzőleg kiírt pályázat 
beadott pályázat hiányában eredménytelennek minősült, ezért a Sziget utca 11. szám alatti, 1. 
számú önkormányzati bérlakás bérbeadására ismételten pályázatot ír ki, a határozat 
mellékletét képező pályázati kiírás alapján. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

PÁLYÁZATI  KIÍRÁS 
 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 236/2013 (12.05.) számú határozatával az állami támogatásból 
létesülő költségelvű lakások bérbeadásáról szóló többször módosított 8/2001 (IX.13.) 

számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
 

pályázatot ír ki 
 

a Visegrád, Sziget utca  11. szám alatt lévő 1. számú lakás bérleti jogviszonyára 
 
A pályázat benyújtásának módja és címzettje:  
A pályázatot írásban a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon Visegrád Város 
Jegyzőjéhez címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.). A pályázati lap beszerezhető 
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a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.visegrad.hu oldalról az önkormányzat 
/rendeletek, szabályzatok/ hatályos rendeletek 8/2001. (IX.13.) szám alatt.  
A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”.  
 
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshető: 
Herold Mária igazgatási előadó, telefonszám: 06 (26) 398-255  
 
A pályázat elbírálásának rendje:  
A pályázatot az önkormányzat Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottsága 
értékeli és véleményezi, javaslatát a képviselő-testület elé terjeszti. A lakás kiutalásáról a 
képviselő-testület dönt.  
 
A pályázat beadásának határideje: 2014. január 24. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 13. 
 
A lakbér összege 27.195,- Ft/hó. Az új bérlő az első 3 évben csak az éves infláció mértékével 
megemelt lakbért fizeti. A 3 év lejártával az önkormányzat a lakbért 50%-al emelheti, majd a 
következő 3 év alatt a lakbér elérheti a helyben szokásos piaci árat.  
 
Pályázati feltételek:  
- legalább 5 éve jelenleg is fennálló, bejelentett (állandó vagy ideiglenes) igazolt visegrádi 
lakcím, 
- vagy visegrádi munkahely legalább 1 éve (a beköltöző házaspár/élettárs mindkét személye 
esetén követelmény),  
- maximum 40 éves életkor (a beköltöző házaspár/élettárs mindkét személye esetén 
követelmény), 
- pályázó nem rendelkezhet lakhatás céljára alkalmas saját tulajdonú ingatlan tulajdonnal (a 
beköltöző házaspár/élettárs mindkét személye esetén követelmény). 
 

6. npr: Mercedes-Benz Unimog U300-as típusú gépjármű megvásárlása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A testület a november 21-i ülésén úgy döntött, hogy vételi szándékot jelent 
be egy Mercedes Unimog U300-as típusú gépjármű megvásárlására 15.000.000 Ft + Áfa 
összegben. Az Utilis Kft. a vételi árajánlatot elfogadta. A vételár 2 részletben fizethető meg, 
az első részletfizetési határideje 2014. január 15-én, a második március 20-án lesz esedékes.   
 
Félegyházi András: Köszönetét fejezte ki az Utilis Kft-nek, a kedvező vételi árért. Felkérte 
Bálint Zsoltot, hogy a mai nap folyamán a munkagép műszaki átnézésén történtekről 
tájékoztassa a testületet.  
 
Bálint Zsolt: Valóban felmérték a munkagép lehetséges kapacitásait a VKG csoport 
vezetőjével. Megállapították, hogy az aprítógép használatához szükséges egy ún. fordító, 
amely 130.000,- Ft-ba kerül, és így 150 LE-vel lesz meghajtható az aprítógép. A gépjármű 
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általános állapota is átnézésre került és megállapítható, hogy valóban olyan állapotban van, 
ahogyan azt az Utilis Kft. mondta, kezelési útmutatót is kap hozzá az önkormányzat.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az általa ismertetett határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással  és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
237/2013. (12.05.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Utilis Szolgáltató Kft-
től (Visegrád, Fő u. 67/a) a Mercedes-Benz Unimog U300-as típusú gépjárművét 13.000.000 
Ft+áfa, a hozzá tartozó munkaeszközöket (egyszárnyú homlok hóeke, útburkolat mosó 
berendezés, mellső seprőgép) pedig 2.000.000 Ft +áfa, mindösszesen: 15.000.000 Ft+áfa 
összegért megvásárolja. 
2) A Képviselő-testület a vételárat két egyenlő részletben 2014. január 15-ig illetve 2014. 
március 20-ig fizeti meg. 
3) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy a Mercedes-Benz Unimog 
U300-as típusú gépjármű és a hozzá tartózó munkaeszközök megvásárlásához szükséges 
15.000.000 Ft+áfa költséget a 2014. évi költségvetésbe tervezze be.  
4) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Utilis Szolgáltató 
Kft-vel kötendő adásvételi szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2014. január 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról és az önkormányzati 

hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtásáról  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
- Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a 

Képviselő-testület 6 fővel van jelen, határozatképes –  
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az idei év igen tartalmasak bizonyult a Polgármesteri Hivatal 
szempontjából. A járási hivatalok felállításával 2013. január 1-vel a hivatal szervezeti 
struktúrája átalakult, a jelenlegi létszám 13 fő. Az új struktúrának megfelelően 3 csoport 
működik: titkársági, pénzügyi és igazgatási csoport, élükön csoportvezetőkkel. Elmondható, 
hogy ez az új szervezeti felépítés jól működik. A tárgyi feltételek tekintetében elmondható, 
hogy a számítástechnika területén szükséges az állandó jellegű újítás, ezért ebben az évben 4 
új számítógép beszerzésére került sor és a jövő évi költségvetésben is szükséges folytatni ezt a 
fejlesztést. Az idei évben 13 rendes és 22 rendkívüli ülés megtartására került sor, így összesen 
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231 határozatot hozott és 24 rendeletet alkotott a testület. A képviselő-testületi ülések 
jegyzőkönyveinek elkészítésével az elmúlt évben gyakran 4-5 hónapos elmaradás 
mutatkozott, melyet az idei évben sikerült ledolgozni, így most már elmondható, hogy a 
törvényi határidőben, 15 napon belül teljesül a jegyzőkönyv elkészítése, annak ellenére, hogy 
a testületi ülések száma igen magas. Fontos elmondani, hogy a járási hivatalhoz átkerült 
néhány feladat ellenére is, ügyirat növekedés volt kimutatható ebben az évben, tehát a hivatal 
leterheltsége nőtt. Ennek oka egyrészt az adórendelet módosítása is volt, illetőleg, hogy a 
különböző döntések eljárási cselekményét továbbra is végzéssel kell meghozni. A járási 
hivatalok kialakítása és az iskola állami fenntartásba történő átvétele nagyon sok 
adatszolgáltatást rótt a hivatalra egész évben. Ezeken kívül az idei évben keletkezett árvíz 
kapcsán jelentős többletfeladatok adódtak, beleértve az utána következő vis maior pályázat 
adminisztratív feladatait. Az idei évben még a hivatal átköltözése előtt egy komplex 
irattárrendezésre is sor került, melyre az elmúlt 10 évben nem volt példa. A hivatal költözése 
gyakorlatilag 1 hét alatt lezajlott, úgy, hogy a munkavégzés a költözés alatt is folyamatos volt 
és az átállás zökkenőmentesen zajlott. Beindult a szociális alapellátások információs 
rendszere, melyben az összes segély esetében fel kellett vinni az adatokat, ügyiratonként. A 
járási hivatalok felállításával nőtt a statisztikai jellegű adatszolgáltatás is, melyek határideje 
rendszerint nagyon rövid, időnként 1-2 nap. Összességében elmondható, hogy a 2013-as 
évben a Polgármesteri Hivatal a testület és a lakosság érdekeinek szem előtt tartva végezte a 
munkáját. A Hivatal valamennyi köztisztviselőjének munkavégzése a jogszabályokban és a 
munkaköri leírásokban foglaltaknak megfelelően magas színvonalú volt. 
 
Félegyházi András: Valóban volt legalább három olyan esemény, amely önmagában is elég 
volna ahhoz, hogy egy hivatal megszokott rendjében, működésében zavart okozzon, de ez 
nem okozott a hivatalnak különösebb problémát. Azt is kiemelné, hogy a hivatalnak 
gyakorlatilag nincs betartott ügyfélfogadási rendje, tehát az ügyfelek bármikor jöhetnek, 
amikor az ügyintézők bent vannak, annak ellenére, hogy a munkájuk nem csupán az ügyfelek 
fogadásából áll, hanem háttérmunkára is szükség van. Kiemelné még azt is, hogy a rendkívüli 
testületi ülések a hivatalnak is rendkívüli munkavégzést jelentenek, tehát időnként pár óra 
alatt kell egy adott előterjesztést elkészíteni és kiküldeni.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy ő korábban azt szorgalmazta, hogy legyen a hivatalnak egy 
napon meghosszabbított ügyfélfogadási ideje, mert érkeztek olyan lakossági jelzések, hogy 
sok esetben nem tudtak ügyet intézni. Viszont mára ez már nem probléma, nem érkeznek 
ilyen jellegű lakossági észrevételek, tehát azzal, hogy bármikor bemehetnek ügyet intézni, 
azzal ezt már nem tartja indokoltnak. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a Polgármesteri Hivatal 2013. évi működéséről szóló 
beszámolóját elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
238/2013. (12.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 
Polgármesteri Hivatal 2013. évi működéséről” című előterjesztést és a – határozat mellékletét 
képező tartalommal – a beszámolót elfogadja. 
  
Határidő:----  
Felelős:----  
 

8. npr: A 2014. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: 2013-ban a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft látta 
el a belső ellenőrzési feladatokat. Az ellenőrzések a testület által meghatározott négy témában 
kerültek elvégzésre, melyek a következők voltak: számviteli szabályozottsági vizsgálat, a 
pénzkezelési vizsgálat utóellenőrzése, a vagyonkezelés és nyilvántartás kialakításának 
vizsgálata, valamint az Önkormányzat által nyújtott segélyek kifizetési rendjének vizsgálata. 
Az idei évben a hivatalnál a különféle szabályzatok megalkotása egy fontos feladat volt, 
hiszen voltak területek, ahol egyáltalán nem volt, vagy ahol volt, ott frissíteni kellett a 
jogszabályváltozások miatt. A vizsgálatok során megállapították, hogy a segélyek 
kifizetésének rendje a jogszabályoknak megfelelően történt. A belső ellenőrzési tervet a 
képviselő-testületnek kell elfogadnia a tárgyévet megelőző december 31-ig. A jelenlegi belső 
ellenőrzést végző Vincent Auditor Kft-vel közösen összeállította a kockázatelemzésen alapuló 
tervet. Négy témára tennének javaslatot, az alábbiak szerint: a Fellegvár Óvoda működésének, 
pénzügyi szabályozásának vizsgálata, a helyi adóhátralékok vizsgálata és az iparűzési 
adóbevallások tartalmi ellenőrzése, az adóalanyok bevonásával, illetőleg a helyiség- lakás 
gazdálkodás vizsgálata, valamint az iktatás és iratkezelés megfelelőségi vizsgálata.  
 
Mikesy Tamás: Részben ehhez kapcsolódik, hogy tudomása szerint megérkezett az ÁSZ 
vizsgálat eredménye, erről lehet tudni valamit? 
 
Dr. Szabó Attila: Az Állami Számvevőszék ez év júniusában vizsgálatot tartott az 
önkormányzatnál a 2012. évi belső ellenőrzés, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
törvényességi működései kapcsán. Ezzel kapcsolatban a végleges jelentés a testület elé fog 
kerülni, az intézkedési tervvel együtt. Alapvetően az ÁSZ látta azt, hogy a szabályozottság 
más irányba halad 2012. második félévétől, ezért nem fogalmazott meg szankciókat, csak 
hiányokat, melyeket pótolni szükséges majd, de ezek nagy része is már elkezdődött. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
239/2013. (12.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat 
mellékletét képező tartalommal jóváhagyta a helyi önkormányzatra vonatkozó 2014. évi éves 
belső ellenőrzési tervet.  
 
Felelős: Dr. Szabó Attila aljegyző 
Határidő: folyamatos  
 

9. npr: Pilisszentkereszt Község csatlakozása a Dunakanyari Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményfenntartó társulásához  

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Képviselő-testület július 11-én elfogadta már Pilisszentkereszt Község 
csatlakozását a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményfenntartó 
társuláshoz, azonban azóta a csatlakozási feltételek megváltoztak, illetve most már csak 
Pilisszentkereszt csatlakozik, mivel Csobánka felvételét nem támogatják egyéb anyagi jellegű 
problémák miatt. A testület korábbi döntését szükséges most megerősíteni.  
 
Félegyházi András: A Társulási ülésen a tagok igen hosszas vitát folytattak a csatlakozás 
tekintetében, de főként Csobánka korábbi kistérségi társulási tagdíjának elmaradása miatt. 
Pilisszentkereszt esetében ilyen jellegű probléma nem merült fel, természetesen a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás rájuk eső tagságát nekik is be kell fizetni, ha ezt 
megteszik, akkor ők minden további nélkül tagjai lehetnek a társulásnak.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezzék. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
240/2013. (12.05.) 
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - megerősítve 
148/2013. (07.11.) határozatát - Pilisszentkereszt Község Dunakanyari Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozásához hozzájárul, 
elfogadja. 
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Pilisszentkereszt 
települést a testületi döntésről írásban értesítse, valamint felhatalmazza a Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület kérelme 

Visegrád címerének használatához 
 Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület azzal 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy jövőre részt kívánnak venni a WestEnd City 
Centerben megrendezésre kerülő „Címer Kiállításon”, ami a város turisztikai szempontjából 
fontos és előnyös megjelenési lehetőség lenne és ezen a rendezvényen használni szeretnék a 
város címerét. A címerhasználat engedélyezése a Visegrád címerének és zászlajának 
alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló, többször módosított 9/1991.(XI.27.) 
önkormányzati rendelet szerint a képviselő-testület hatásköre.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
241/2013. (12.05.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Visegrád 
és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (2025 Visegrád, Fő u. 81.) részére Visegrád 
címerének használatát a WestEnd City Centerben 2014-ben megrendezésre kerülő „Címer 
Kiállításon”, Visegrád idegenforgalmi népszerűsítése céljából.  
2.) Visegrád címerét és „Millenniumi logóját” kizárólag a heraldikai szabályok betartásával, 
hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, arányának, színeinek, a címer egységes 
szerkezetének megőrzésével szabad használni. A címert és a „Millenniumi logót” csak olyan 
mértékig szabad kicsinyíteni, amely mérték a hiteles ábrázolást nem sérti. 
3.) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az engedélyről a 
testületi határozatnak megfelelően írásban értesítse a Visegrád és Környéke Turisztikai és 
Marketing Egyesületet. 
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Határidő:  engedély kiadására: azonnal 
   a címer használatára: 2014. január 1. – 2014. december 31. 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
11.npr: Egyebek 

 
Mikesy Tamás képviselői tiszteletdíjáról történő lemondás jóváhagyása 
 
Félegyházi András: Mikesy Tamás képviselő úr jelezte, hogy le kíván mondani a 7 havi 
képviselői tiszteletdíjáról, melyet meghatározott célra kíván felajánlani az alábbiak szerint: 
1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget a Szent György Lovagrendnek – élősakk tábla 
vásárlására, 
1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, 
2 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget az életfa gránit táblájának elkészítésére, 
1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget a templom hangosítás befejezésére 
1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget a városi konyhába beszerzendő új székek 
vásárlására, valamint 
1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget az Áprily Iskoláért Alapítvány javára hangszer 
vásárlására. 
Kérdezte a képviselőket, aki a fent felsoroltak alapján ezt jóváhagyja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
242/2013. (12.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő 2013. évből fel nem ajánlott 7 havi tiszteletdíjának az alábbiak 
szerint történő felajánlását: 
1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget a Szent György Lovagrendnek – élősakk tábla 
vásárlására, 
1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, 
2 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget az életfa gránit táblájának elkészítésére, 
1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget a templom hangosítás befejezésére 
1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget a városi konyhába beszerzendő új székek 
vásárlására, valamint 
1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget az Áprily Iskoláért Alapítvány javára hangszer 
vásárlására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Tájékoztatást adott arról, hogy az árvízvédelmi beruházás negyedik, 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás fordulóját egy rendkívüli testületi ülésen 
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elindította az önkormányzat. Meghívást azok a cégek kaptak, akik az előző körben is indultak, 
a pályázati anyagok bontása december 13-án lesz.  
 
Mikesy Tamás: A háziorvossal kapcsolatos bírósági eljárás hogyan áll? 
 
Dr. Szabó Attila: A bíróság 2014. február 20-ra tűzte ki az első tárgyalási napot.  
 
Mikesy Tamás: Korábban kérte az önkormányzat az Ásványvíz Kft-t, hogy a K7-es kút 
szerződés szerinti törzskönyvbe való bejegyzésének módosítását kezdeményezze. Ez hogy 
áll? 
 
Félegyházi András: A Kft. kezdeményezte, a Zöldhatóság egyébként egy érdekes 
állásfoglalást adott ki, mely szerint tekintettel arra, hogy a víz fölhasználása hő tartással és 
vízforgatással történik, ugyanúgy gyógyvíznek minősül a használata, azaz van rá lehetőség, 
hogy ezt ne csak a kórház használja.  
 
Mikesy Tamás: Tehát az átjegyzés a törzskönyvben folytatódik, mert ahhoz ragaszkodik az 
önkormányzat, viszont az átírást meg lehet előzni az ajánlattétellel. 
 
Bálint Zsolt: A városközpont beruházás miatt megerősödött az autóforgalom a Rév utcában, 
jó lenne egy rendőrt, vagy egy közcélú foglalkoztatottat oda állítani a templomhoz, a 
gyalogátkelőhelyhez, hogy a gyerekek biztonságban át tudjanak menni az úton reggel 7.30-tól 
8.00-ig.  
 
Félegyházi András: A Rév utcában történő parkolás tekintetében heti kapcsolatban áll a 
rendőrökkel, hogy tegyenek meg mindent a helyzet normalizálása végett. A másik probléma, 
hogy a Zách Klára utcában is megnőtt a forgalom, kéri, hogy aki teheti, kerülje el gépkocsival 
ezt az utcát, egyébként itt forgalomlassítást fognak eszközölni.  
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester             jegyző h. 
 
 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
 
 
Szám:    37/2013. 
Határozatok száma: - 
Rendeletek száma:  - 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2013. december 19-én megtartott közmeghallgatásról  

 
 
 
 
 

1. Beszámoló a képviselő-testület éves munkájáról 
 

2. Tájékoztató a városközpont-beruházás és az árvízvédelmi gát beruházási 
pályázat állásáról 
 

3. Tájékoztató a Fellegvár Óvoda tervezett fejlesztéséről 
 

4. Jövő évi elképzelések 
 
5. Egyebek 

 
 



 

 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én 18:30 
órakor a Városi Moziban megtartott közmeghallgatásról. 
 
 
 
 
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 aljegyző 
 
 
 
 
 
Érdeklődő állampolgár kb. 25 fő. 



 

 

Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes a közmeghallgatást megnyitotta. Ismertette a napirendet. 
Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, 
aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem tartózkodott az 
ülésterembe) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Beszámoló a képviselő-testület éves munkájáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Az idei év igen mozgalmas volt, legalább három olyan esemény volt, 
ami önmagában is elég lenne. Az első ilyen nagy horderejű téma a törvényi változások 
következtében átalakult közigazgatás, valamint az iskola átadása. Az önkormányzati  
átszervezés következtében a hivatali struktúra megváltozott, az okmányiroda, az építéshatóság 
és gyámhivatal átkerült a Szentendrei Járási Hivatalhoz. Másik nagyon komoly és nehéz 
helyzet volt a Dunán levonuló rekord méretű árvíz, a harmadik pedig a városközpont 
beruházás elindulása kapcsán a hivatal átköltözése. Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy 
az új hivatali struktúra felállásáról, a hivatal átszervezéséről adjon egy rövid tájékoztatást. 
 
Dr. Szabó Attila: Köszöntötte a megjelenteket. Valóban nagyon tartalmas év volt az idei a 
hivatal munkája szempontjából is. A járási hivatalok felállításával a hivatal szervezeti 
struktúráját át kellett alakítani, ennek eredményeként a létszám 13 főre csökkent. Ezen belül 3 
csoport állt fel, Pénzügyi, Igazgatási és Titkársági Csoport, melyek élén csoportvezetők 
állnak. Annak ellenére, hogy az államigazgatási feladatok csökkentek, az ügyiratok száma 
nem csökkent, sőt, a tavalyi évhez képest tovább nőtt. Az állandó jogszabályváltozások 
következményeként számos rendeletet módosítani kellett, és emellett számos egyéb plusz 
feladat jelentkezett. Ebben az évben a hivatali átköltözés volt és ezzel párhuzamosan az 
elmúlt 10-15 év legnagyobb irat selejtezésre is sor került. A költözés zökkenőmentesen 
zajlott, még az átköltözés 1 hete alatt is folyt az ügyintézés és az új helyen is tovább tudott 
zökkenőmentesen folytatódni. A másik rendkívüli esemény az idei árvíz volt, ehhez nagyon 
sok hivatali feladat is társult a vis maior pályázat kapcsán, mely másfél hónapon keresztül 2-3 
ügyintézőnek állandó feladatot jelentett. Az iskola állam részére történő átadása, valamint az 
új járási rendszer kialakítása is számos plusz feladatot jelentett a hivatali ügyintézés 
keretében. Összességében elmondható, hogy a hivatali ügyintézés a törvényeknek 
megfelelően zajlott, a köz és a lakosság érdekeit szem előtt tartva és az általa vezetett hivatal a 
jövőben is ezt fogja szem előtt tartani.  
 
Félegyházi András: Az iskola átadás kapcsán az önkormányzat próbálta a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ által jelzett problémákat megoldani, melyek főként műszaki 
jellegűek voltak. Az önkormányzat a jövőben is szem előtt tartja azt, hogy habár az iskola 
fenntartása elkerült a várostól, de az épület tulajdonosa továbbra is a város, illetve a visegrádi 
gyerekek járnak oda. Ebből kifolyólag a nyáron sikerült a belső udvart pormentesítés céljából 
leburkolni. Természetesen a jövővel is foglalkozik az önkormányzat, mert az látható, hogy az 
iskola már kinőtte magát, de az iskola fejlesztése nem történt meg. Elkészült egy fejlesztési 
koncepció, mely előrevetíti, hogy hogyan is lehetséges az iskola bővítése. Ehhez kapcsolódik, 
hogy a tornacsarnok szintén komoly műszaki problémákkal bír, ennek a műszaki felmérését is 
megkezdte az önkormányzat.  
Az árvíz mindenki számára nagy próbatétel volt, de elmondható, hogy a város sikerrel vette 
ezt az akadályt. Október 28-ára Budapestre a főpolgármester úr a Dunai árvízi védekezés 



 

 

tapasztalata témában hívott össze konferenciát, melyen felkérték, hogy tartson egy beszámolót 
a Visegrádon zajlott védekezésről, a Duna Budapesti szakaszának képviseletében. A víz 
levonulta után, - ahogy azt aljegyző úr is mondta – még nagyon komoly feladat volt a vis 
maior pályázat benyújtása, melyről elmondható, hogy sikerrel zárult, hiszen a védekezési 
költségeket 90% fölött fedezi a helyreállításnál már nem ilyen jó az arány, de a komolyabb 
hibák orvosolhatóak lesznek a jövő év folyamán.  
A hivatali költözés önmagában is nagy feladat volt és az is nagy feladat, hogy a jelenleg 
sokkal kisebb helyen működik a hivatal, gyakorlatilag egy nagy térben, ami az elején okozott 
kisebb problémákat, de remélhetőleg ez kifelé nem volt negatív hatással. A hivatal 
munkaidőben bárki számára továbbra is nyitva áll, de kéri a lakosságot, hogy előre látható 
ügyben egyeztessenek időpontot.  
A mindenki figyelmére számot tartó ún. Castrum ügy kapcsán elmondta, hogy a társaság, 
illetve annak felszámolója ellen indított perben megszületett az I. fokú ítélet, mely Visegrád 
részére kedvező, de ezt természetesen a Castrum megfellebbezte. A másodfokú tárgyalás 
február közepére van kiírva. A felszámolási eljárás egyébként folyik a cég ellen továbbra is. 
Viszont a bíróságon az önkormányzat által benyújtott észrevételnek köszönhetően szerződést  
fog tudni kötni az önkormányzat a Thermál Hotellel, illetve már szerződést kötött a 
Kórházzal. Tehát ez a két intézmény a jövőben a várostól vásárolja meg a kútvizet.  
Voltak idén kisebb beruházások a nagyok mellett. Sikeresen vett részt a város a 
Belügyminisztérium által kiírt pályázaton, melynek eredményeként, a moziban és az 
egészségházban biokazánok működnek, melyhez faaprítékot használnak és a fűtést közcélú 
alkalmazottak végzik. Több kisebb járdafelújítás történt VKG csoport kivitelezésében. Hosszú 
évek óta húzódott a Schulek utca rendezése, az első szakasz a múlt héten elkészült, a teljes 
szakasz lehetséges folytatását a jövő évi költségvetés tervezése során vizsgálni fogja az 
önkormányzat. 
Az idén látogatást tett Mikesy Tamás képviselővel, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és az 
iskola küldöttségével együtt Obergrünzburgban. Hasonló, jó hangulatú látogatás történt a 
parajdi testvérvárosban is, a Káposztafesztivál kapcsán.  
A fent felsoroltakon kívül még számos program volt ebben az évben, ami valószínű a jövőben 
is folytatódni fog. 
 
Bonnyai Zoltán: Sajnos a művelődési ház és a mozi épülete is nagyon rossz állapotban van. 
A projekt harmadik eleme már nem valósulhat meg? 
 
Félegyházi András: A közbeszerzési eljárás értékelése közben kiderült, hogy a mozi 
felújítására vonatkozó tervet az ajánlatadók túlárazták. Sajnos itt idő hiányában nem volt 
lehetőség arra, hogy ismételt fordulót írjanak ki, tehát sajnos műszaki tartalomváltozást voltak 
kénytelenek eszközölni, ami azt jelentette, hogy a mozi épületének átalakítása kikerült a 
projektből. A terv megvan, jogi előkészítéssel együtt, tehát amint erre pályázati lehetőség 
nyílik, akkor erre a város készen áll.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a napirendi pontot 
lezárta. 
 

2. npr: Tájékoztató a városközpont-beruházás és az árvízvédelmi gát beruházási 
pályázat állásáról 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A városközpont beruházás kapcsán az év elején összeállt a 
dokumentáció, melyet tavasszal közbeszerzésre lehetett bocsátani. A beérkezett ajánlatok 
beérkezése és értékelés után a jogorvoslattal éltek a pályázók. Irat betekintési szintig, illetve a 
Közbeszerzési Döntőbizottsághoz is fordultak, majd ezt a keresetet visszavonták és végül 



 

 

októberben sikerült megkötni a vállalkozási szerződéseket. Ezek után a kivitelezők azonnal 
felvonultak és azóta lázas munka folyik. A kivitelezés határideje január 31.-e, de mivel ez 
nem tartható, folyamatban van a szerződések módosítása, de ez nem befolyásolja a projekt 
fizikai tervezett határidejét, ami 2014. március 31-e. Remélhetőleg ez a határidő tartható lesz, 
elmondható, hogy a kivitelezők valóban szívvel-lélekkel vannak jelen az építkezésen. 
Köszöni a lakosság türelmét, a kivitelezés során.  
Az árvízvédelmi pályázat kapcsán sajnos az idei év a sikertelen közbeszerzésekkel telt el. 
Viszont a három sikertelen eljárás már lehetőséget adott arra, hogy a negyedik forduló 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás legyen. Ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb az esély 
az eredményességre. Ugyanaz az öt ajánlattevő került meghívásra, akik az előző körökben 
pályázatot nyújtottak be. Jelenleg ez az eljárás folyik. A határidő itt is szoros, mert a projekt 
zárása 2015. június 30-a.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a napirendi pontot lezárta. 
 

3. npr: Tájékoztató a Fellegvár Óvoda tervezett fejlesztéséről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az óvoda kapcsán ez a képviselő-testület örökölt egy pályázatot az 
elődöktől, amelyben akkor még tett egy-két lépést, de idő közben kiderült, hogy az akkori terv 
csak erős kompromisszumokkal lett volna megvalósítható, így ettől a projekttől el kellett, 
hogy álljon a város. Így az önkormányzat már ezzel párhuzamosan kezdeményezte a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelőnél az óvoda melletti volt rendőrségi üdülő ingyenes önkormányzati 
tulajdonba vételét. Idő közben alpolgármester úr javaslatára egy csereingatlant ajánlott fel a 
város, melyre kormányhatározat született, hogy az állam átadja Visegrádnak az ingatlant. Így 
a jövőben a két szomszédos épület összekapcsolásával kívánja az önkormányzat létrehozni az 
óvoda bővítését. Az építészeti részére meghívásos pályázatot szeretnének kiírni, hogy a város 
rendelkezzen tervekkel, ha esetlegesen pályázati lehetőség nyílik a jövőben. A meglévő épület 
homlokzatára vonatkozóan a felújítási terv már elkészült, engedélyeztetése folyamatban van, 
és így a jövő tavasszal a nyílászárók cseréje, illetve a homlokzat felújítása megtörténhet.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a napirendi pontot lezárta. 
 

4. npr: Jövő évi elképzelések 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mint ismeretes a jövő évben három választás lesz, egy országgyűlési, 
egy európai parlamenti és egy önkormányzati. Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy 
tartson egy rövid tájékoztatót ezzel kapcsolatban. 
 
Dr. Szabó Attila: Alapvető változások lesznek, mert teljesen új választási eljárási törvény lép 
hatályba, 2014. január 1-től. Többek között a külföldön élő magyar állampolgárok is 
szavazhatnak majd. A város honlapján új link nyílt meg, Választás 2014 címen, ahol a 
választásokkal kapcsolatban minden információ elérhető lesz.  
 
Félegyházi András: Esedékes lesz a Rendezési Terv felülvizsgálata, mely 2009-2010-ben 
elindult, az akkori képviselő-testület alatt nem tudott eljutni döntéshozatali fázisba, de jövőre 
ezt mindenképpen szeretnék megtenni. Kéri a lakosságot, hogy ezt kísérjék figyelemmel, 
hiszen a jogerő előtt ehhez mindenki hozzászólhat.  
Megkezdődik a zöldfelületek, közterületek számbavétele, illetve fejlesztési lehetőségeinek 
mérlegelése, illetve erre vonatkozóan egy koncepció elkészítése.  
Az új Hulladéktörvény olyan kérdéseket vet fel, amely miatt biztos, hogy Visegrádon is 
foglalkozni kell majd ismét a hulladékkezelés kérdésével. A hulladék elszállítást az 



 

 

önkormányzat fizeti a kommunális adó terhére, amelynek összege egyébként nem fedezi teljes 
egészében ezt a költséget, mert ugyancsak a kommunális adóból szükséges teljesíteni a 
közvilágítást, az utcák karbantartását és egyéb ilyenfajta közfeladatokat is. Egészen biztos, 
hogy januárban a hulladékszolgáltatást végző céggel tárgyalásokat kell folytatni, hiszen a 
törvényben rögzített díj a rezsicsökkentés által nem fedezi az ő költségüket, ezért kiegészítő 
támogatásért fordult az önkormányzathoz, szerződésmódosítást kezdeményezett.  
Az előbb említett iskolafejlesztéssel kapcsolatos koncepció folytatódni fog a jövő évben, 
valószínűleg egyszerre nem fog tudni minden realizálódni, de mindenképpen lesz előrelépés 
ez ügyben is.  
Szintén szeretnék a jövő évben kivitelezni a Fő utca légkábeleinek földkábelbe vezetését. Az 
idei év elején az ELMŰ-vel történt egy egyeztetés, az ELMŰ közben elkészíttette a terveket 
az erősáramú vezetékek vonatkozásában. Sajnos azonban a folyamat megtorpant, mert a 
gyenge áramú vezetékek tulajdonosával nem ilyen gördülékeny az egyeztetés, de keresik a  
lehetőséget a megállapodásra.  
A CBA átépítésével kapcsolatban többször egyeztetett már Halmschlager úrral, az 
elképzelések közelednek egymáshoz. A Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta és a 
főépítész úrral leegyeztettek már egy olyan fejlesztési koncepciót, amellyel a jövő év elején 
meg kívánják keresni Halmschlager urat, bízva abban, hogy sikerül megegyezni az épület 
átépítéséről. Ez az elképzelés a Rév utca parkolását is kiválthatná.  
Tehát ezek azok a dolgok, melyek nagyvonalakban előrevetítik a jövő évi teendőket.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a napirendi pontot lezárta. 
 

5. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Tájékoztatta a lakosságot, hogy a Visegrádi Rendőrőrs élére új 
parancsnokot neveztek ki Mokrai Gabriella személyében. Bízik abban, hogy az ő fellépése és 
határozottsága hamarosan érzékelhető lesz Visegrád utcáin.  
 
Bonnyai Zoltán: Megköszönte a városgazdálkodásnak azt a gyors és hathatós segítséget, 
amit Szentgyörgypusztán az Erdőalja utca felújításában nyújtott. Sikerült megoldani az 
önkormányzattal közösen ennek a rendkívül rossz állapotban lévő utcának a rendbetételét  a 
lakókkal közösen. Ez ugyan most csak egy ideiglenes megoldás, hiszen a tervezői folyamat 
már elindult egy vízelvezetéssel megoldott korszerű út érdekében. Hogyan áll ez a tervezési 
munka? A tulajdonosok miben tudnak segíteni? 
 
Félegyházi András: Éppen a mai napon hozta be a tervező a kész dokumentációt és a 
szükséges engedélyező hatóságoknál is elindította a kérelmeket. Egyébként az ilyen hasonló 
utcák esetében azon van az önkormányzat, hogy a tervek készüljenek el, mert amennyiben 
megnyílik egy pályázati lehetőség, akkor a pályázaton való részvétel nehogy a tervek 
hiányában hiúsuljon meg. Ebből kifolyólag a Tölgyfa utcára is készült már terv, a Berkenye 
utcával kapcsolatban pedig a Pilisi Parkerdővel egyeztetnek, mivel ez az ő tulajdonukban van, 
de tervben van egy cserekonstrukció, ami lehetővé teheti, hogy ez az utcai is önkormányzati 
tulajdonba kerüljön és akkor ott is el tud készülni a terv.  
Mivel egyebekben több fölvetés, kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Megköszönte a 
jelenlévőknek a részvételt, a Képviselő-testület tagjainak a munkát és a közmeghallgatást 
bezárta. 
 

Kmf. 
 
Félegyházi András       Eőryné Dr. Mezei Orsolya 
    polgármester                        jegyző h. 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
 
 
Szám:    38/2013. 
Határozatok száma: 243-248/2013. (12.20.) 
Rendeletek száma:  27/2013. (XII.21.) 
   28/2013. (XII.21.) 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. december 20-án megtartott nyílt üléséről  
 
 
 
 
 

1. Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására 
 

2. Szimbola Együttes kérelme városi címer használatára 
 

3. Városi Polgárőr Egyesület támogatása 
 

4. Döntés a Schulek utca többletmunkáira érkezett árajánlatról 
 

5. Tulajdonosi hozzájárulás a Magyar László Tornacsarnok felújításának 
kezdeményezéséhez a 1724/2013. (X. 11.) Kormányhatározat 6. pontjával 
összefüggésben 

 
 



 

 2 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 20-én 8:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Félegyházi András polgármester 

Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Mikesy Tamás 
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Távol maradt képviselő: 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
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Dr. Szabó Attila aljegyző 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Hintenberger András képviselő úr a mai ülésen nem tud jelen lenni. 
Ismertette az ülés napirendjét, melyet egy napirendi ponttal javasol kiegészíteni a Magyar 
László Tornacsarnok felújításának kezdeményezéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás 
kiadása tárgyában, az előterjesztés tegnap került kiküldésre. Mivel a napirendhez egyéb 
módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az általa javasolt 
módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képviselő és Dr. Kucsera Tamás 
Gergely alpolgármester nem volt jelen) a napirend módosítására elhangzott javaslatot 
elfogadta. 
 
Félegyházi András: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több módosító javaslat nem volt, 
ezért kérdezte, aki az előbb elfogadott módosítással együtt a napirendet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képviselő és Dr. Kucsera Tamás 
Gergely alpolgármester nem volt jelen)  az ülés napirendjét  elfogadta. 
 

1. npr: Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A szociális rendelet módosítását az indokolja, hogy 2014. január 1-vel 
megszűnik az átmeneti segély, a temetési segély, és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 
Helyettük önkormányzati segély lesz, melyet a képviselő-testület helyi rendeletben szabályoz. 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás külön rendeletben volt szabályozva, de mivel ez 
megszűnik, ezért a rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Tehát ennél fogva az 
előterjesztésben két rendeletalkotási javaslat szerepel. A Népjóléti Bizottság a rendelet 
módosításokat megtárgyalta, kisebb módosításokat javasolt, mely átvezetésre került a 
tervezeten, a Képviselő-testület már ezekkel együtt kapta meg az előterjesztést.  
 
Félegyházi András: Mivel a rendeletekkel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
hangzott el, ezért szavazásra kérte fel a képviselő-testületet. Felhívta a figyelmet, hogy 
rendeletalkotásról lévén szó, annak elfogadásához minősített többség szükséges! Kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő I. számú rendeletalkotási javaslatot elfogadja, a 
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. (III.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képviselő és Dr. Kucsera Tamás 
Gergely alpolgármester nem volt jelen) a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 4/2013 (III.22.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadta. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete 

 a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
 4/2013 (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő II. számú 
rendeletalkotási javaslatot, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, valamint a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 5/2006. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! A rendelet elfogadásához 
minősített többség szükséges. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képviselő és Dr. Kucsera Tamás 
Gergely alpolgármester nem volt jelen) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, 
valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 5/2006. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezését elfogadta.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, 
valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló  

5/2006. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi!) 

 
2. npr: Szimbola Együttes kérelme városi címer használatára 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Szimbola Együttes azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, 
hogy az újonnan megjelenő lemezborítójukon a támogatók között feltüntetnék Visegrád Város 
Önkormányzatát és ehhez a város címerét szeretnék felhasználni. Visegrád címerének 
használatát a Visegrád címerének és zászlajának alkotásáról és használatának szabályozásáról 
szóló, többször módosított 9/1991.(XI.27.) önkormányzati rendelet szabályozza, mely szerint 
annak engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András  képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
243/2013. (12.20.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Szimbola 
Együttes (képviseletében: Fagyas Róbert) részére Visegrád címerének használatát az együttes 
készülő lemezborítóján, a város népszerűsítése céljából.  
2.) Visegrád címerét és „Millenniumi logóját” kizárólag a heraldikai szabályok betartásával, 
hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, arányának, színeinek, a címer egységes 
szerkezetének megőrzésével szabad használni. A címert és a „Millenniumi logót” csak olyan 
mértékig szabad kicsinyíteni, amely mérték a hiteles ábrázolást nem sérti. 
3.) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az engedélyről a 
testületi határozatnak megfelelően írásban értesítse a Szimbola Együttes képviselőjét Fagyas 
Róbertet.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Városi Polgárőr Egyesület támogatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: A képviselő-testület a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság visegrádi 
körzeti megbízott munkájának támogatására a 2013. évi költségvetésében 250.000 Ft címzett 
támogatást biztosított. A Pest megyei Rendőr-főkapitányság jelezte, hogy az idei évben 
korlátlan üzemanyag felhasználásra van lehetőségük, tehát ezt a támogatást üzemanyagra nem 
tudják igénybe venni. Év közben a Visegrádi Polgárőr Egyesület jelezte a támogatási igényét 
az önkormányzat felé, tekintve, hogy egy korábbi testületi döntés értelmében ugyan kaptak 
volna 500.000,- Ft támogatást az egyesület által használt és felújított helyiségre, de ez végül 
nem került kifizetésre. Ennek tükrében azt javasolja, hogy a költségvetésben szereplő, 
visegrádi körzeti megbízott üzemanyag támogatására betervezett 250.000 Ft-ot a képviselő-
testület az idei évben a rendőrség helyett a városi polgárőr egyesületnek fizesse ki, a város 
közigazgatási területén kifejtett munkája elismeréseként, illetve a korábbi elmaradt támogatás 
törlesztéseként.  
 
Bálint Zsolt: Ezzel el kell majd számolniuk? 
 
Dr. Szabó Attila: Beszámolási kötelezettségük van a képviselő-testület felé, mivel 
támogatásról van szó.  
 
Félegyházi András: Javasolta, hogy a határozati javaslatban nevesítsék azt, hogy ezt az 
összeget a korábban elmaradt testületi döntés törlesztésére, vagyis az Egyesület által évekkel 
ezelőtt történt épület felújításának anyagköltségére biztosítja. Kérdezte  a képviselőket, aki ezt 
a módosító javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András  képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
244/2013. (12.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület jóváhagyólag elfogadja Félegyházi András 
polgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Városi Polgárőr Egyesület részére a 
250.000,- Ft támogatást a 95/2009 (V.27.) Ökt. határozat (az Egyesület az évekkel ezelőtt 
történt épület felújításának anyagköltségére) végrehajtására biztosítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás, illetve a 
határozati javaslathoz egyéb módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, 
aki a kiegészített határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András  képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
245/2013. (12.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 250.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a Visegrádi Település Polgárőr Egyesületnek (Visegrád, Fő u. 57.) 
a  95/2009 (V.27.) Ökt határozat (az Egyesület az évekkel ezelőtt történt épület felújításának 
anyagköltségére) végrehajtására. 
2) A Képviselő-testület a 250.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013. (II.16.) számú rendelet 16. számú melléklet körzeti megbízott 
támogatás sora terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrádi Városi Polgárőr  
Egyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Döntés a Schulek utca többletmunkáira érkezett árajánlatról 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 

 
Félegyházi András: Megtörtént a Schulek utcában a műszaki átadás, a többletmunka azért 
keletkezett, mert a kivitelezés közben nagyobb területet kért leburkolni az önkormányzat. 
Voltak többlet költségek, de voltak elmaradó tételek is. A többletmunka árajánlatban szereplő 
ára nettó: 2.442.077 Ft, az elmaradó munkák árajánlatban szereplő ára pedig nettó: 
1.286.348,- Ft. Így a többletmunka miatt felmerülő többletköltség: 1.155.729,- Ft+ Áfa. Az 
összeg a 2013. évi költségvetés járdafelújítás soron rendelkezésre áll, tehát kifizethető.  
 
Bálint Zsolt: A munkaterületet elrendezték? 
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Félegyházi András: Amit a helyszínen még fel tudnak használni, azt ott eldolgozzák, ami 
feleslegessé válik, azt az önkormányzat által kijelölt helyre elszállítják. Ennek a munkának az 
ellenőrzését a műszaki előadó és a VKG vezetője ellenőrizni fogja. 
 
Bártfai István: Javasolta a határozati javaslat módosítását azzal, hogy a többletmunka 
vállalkozói díja csak akkor kerüljön kifizetésre, amikor a VKG csoportvezetője a 
munkaterületet rendben találta. 
 
Félegyházi András: Egyetértett a képviselői javaslattal, ezért kérdezte a képviselőket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András  képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
246/2013. (12.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bártfai István képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Kvarc Kft. részére a Schulek 
utca többletmunkáinak vállalkozói díja csak akkor kerülhet kifizetésre, amikor a VKG 
csoportvezetője a munkaterületet rendben találta. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
a módosítással együtt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András  képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
247/2013. (12.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kvarc Kft-vel 
(2025 Visegrád, Sziget u. 1.) a Schulek utca I. ütemének útépítési munkáinak elvégzésére 
2013. október 10-én kötött vállalkozási szerződést a kivitelezés során felmerült többletmunkák 
elvégzése miatt módosítja. 
2)  A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kvarc Kft-t a Schulek utca kivitelezése során 
felmerült többletmunkák elvégzésére 1.155.729+áfa vállalkozói díjért megbízza. A vállalkozói 
díj akkor kerülhet kifizetésre, ha a VKG csoportvezetője a munkaterületet rendben találta. 
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3) A többletmunka díját 1.155.729 Ft + Áfát a képviselő-testület az önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.16.) számú rendelet 14. számú melléklet „út és 
járdafelújítás a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság döntésének megfelelően” sor 
terhére biztosítja.   
4) A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a vállalkozási 
szerződés módosítás aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5. npr: Tulajdonosi hozzájárulás a Magyar László Tornacsarnok felújításának 

kezdeményezéséhez a 1724/2013. (X. 11.) Kormányhatározat 6. pontjával 
összefüggésben 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
Félegyházi András:  Az 1724/2013. (X. 11.) Kormányhatározat 6. pontja Makovecz Imre 
hagyatékának méltó gondozása érdekében a megépült épületek értékmegóvási és helyreállítási 
munkáinak igényfelmérését kezdeményezi. Remélhetőleg a Kormány valamilyen módon meg 
kívánja oldani, hogy ezek az épületek ne menjenek tönkre. Az önkormányzat már korábban 
megbízást adott a szerzői jogokat kezelő szervezet által kijelölt tervezőnek, Sáros László 
Györgynek az épület építészeti-műszaki felmérésére. A jelenleg kiadandó tulajdonosi 
hozzájárulás is hozzájárul az épület felújításához, ami nem jelent kötelezettséget az 
önkormányzatra nézve, csak elvi hozzájárulás. A tervek szerint a Kormány azokkal az 
épületekkel fog elsősorban foglalkozni, amelyek előkészített állapotban vannak és ez ennek a 
része.  
 
Bálint Zsolt: Jó volna, ha az állapotfelmérést nem az önkormányzatnak kellene kifizetnie.  
 

− Mikesy Tamás képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 4 fővel van 
jelen, határozatképes – 

 
Félegyházi András: A Kormány felmérése most egyenlőre adatszolgáltatásra vonatkozott, ők 
nem készítenek állapotfelmérést, de véleménye szerint a tornacsarnok állapotfelmérését, 
melyet az önkormányzat már elindított, mindentől függetlenül el kell végezni, mert az épület 
már nagyon rossz állapotban van és egyszer el kell kezdeni a felújítását, aminek ez az első 
lépése.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem 
hangzott el, ezért kérdezte, aki az általa felolvasott határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, 
Hintenberger András és Mikesy Tamás  képviselők nem voltak jelen) a következő határozatot 
hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
248/2013. (12.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, tulajdonosi hozzájárulást ad a Makovecz 
Imre tervei alapján épült Magyar László Tornacsarnok felújításának kezdeményezéséhez, 
melyet az Önkormányzat a szerzői jogok tulajdonosa – Makovecz Imre Közhasznú Alapítvány 
– által kijelölt építész tervező – Sáros László György DLA – tervei alapján valósít meg. 
 

Felelős: Dr. Szabó Attila aljegyző 
Határidő: 2013. január 20. 

 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén, megköszönte a Képviselő-testület egész 
éves munkáját, az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András       Eőryné dr Mezei Orsolya 
    polgármester           jegyző h. 
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