
 

 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
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JEGYZ�KÖNYV 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2014. január 8-án 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 kapcsán tárgyalások 
megkezdése 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2014. január 8-án 16:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
    Félegyházi András polgármester 

Bálint Zsolt 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Távol maradt képvisel�k: 
 

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. Ismertette a napirendet és mivel azzal 
kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, 
Hintenberger András és Bártfai István képvisel�k nem voltak jelen) az ülés napirendjét 
elfogadja. 
 

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 kapcsán tárgyalások 
megkezdése 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: December 3-án kiküldésre került az ajánlattételi felhívás, az ajánlatok 
bontása december 13-án megtörtént. Mind az öt ajánlatadó beadta a pályázatot, az ajánlatok 
érvényességének vizsgálata, illetve a hiánypótlások beérkezése után a ProVital Zrt. 
közbeszerzési tanácsadó a Swietelsky Kft-t, a STR-HSP Konzorciumot, valamint a MVZ 
Konzorciumot javasolta meghívni a tárgyalásos fordulóra, az ajánlatuk alapján. A Gerbrüder 
Haider és a Signus Alfa Közös Ajánlattev�k, valamint a KÉSZ Épít� és Szerel� Zrt. viszont 
nem nyújtott be megfelel� hiánypótlást, ezért �k nem hívhatóak meg a tárgyalásra. A 
Bírálóbizottság is megtartotta ülését és a közbeszerz� cég javaslatát elfogadva, ugyanazzal a 
tartalommal hozta meg döntését. Ennél fogva két határozati javaslatot tartalmaz az 
el�terjesztés, az els� határozati javaslat szerint a KÉSZ Épít� és Szerel� Zrt. és a Gerbrüder 
Haider és a Signus Alfa Közös Ajánlattev�k ajánlatát érvénytelenné kell nyilvánítani, a 
második pedig azt tartalmazza, hogy a Swietlesky Kft-t, az STR-HSP Konzorciumot, 
valamint az MVZ Konzorciumot meghívja a tárgyalásos eljárásra. Ezt követ�en attól függ�en, 
hogy valamelyik cég nyújt-e be el�zetes vitarendezési kérelmet, vagy Közbeszerzési 
Dönt�bizottsághoz fordul-e, akkor el�fordulhat, hogy ismét rendkívüli ülést kell tartani. Mivel 
a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, felolvasta az 1. számú 
határozati javaslatot. Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István és Hintenberger András  képvisel�k nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
1/2014. (01.08.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megállapítja, 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 kiírt hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos 
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közbeszerzési eljárásra a KÉSZ Épít� és Szerel� Zrt. valamint a Gebrüder Haider – Signum 
Alfa Közös Ajánlattev�k ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján 
érvénytelen. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Félegyházi András: Ismertette a 2. számú határozati javaslatot. Mivel azzal kapcsolatban 
módosító javaslat nem volt, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István és Hintenberger András  képvisel�k nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2/2014. (01.08.) 

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 megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési 
feladatok ellátására kiírt hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési 
eljárásban tárgyalásokat kezdeményez az alábbi ajánlattev�kkel: 
 
� SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4.-20. B. épület V. emelet); 
 
� STR-HSP Visegrád Árvízvédelem 2013 Konzorcium [(1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. 

Infopark D épület); STRABAG-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D 
épület) a konzorcium vezet�je; „Hídépít� Speciál” Vízi és Robbantási Munkák társaság 
Kft. (2351 Alsónémedi, Ócsai út, hrsz. 2405/4.) konzorciumi tag]; 
 

� MVZ Visegrád Konzorcium [(1075 Budapest, Madách Imre tér 4. II. emelet 1/a.); Magyar 
Vízépít� Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre tér 4. II. emelet 1/a.) a konzorcium vezet�je; 
ZÖLD ÚT-Épít� Épít�ipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) konzorciumi 
tag]. 

 
Határid�: azonnal 

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

Kmf. 
 
Félegyházi András       E�rné Dr. Mezei Orsolya 
   polgármester                     jegyz� h. 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
 
Szám:    2/2014. 
Határozatok száma: 3-16/2014 (01.16.) 
Rendeletek száma:  - 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

2014. január 16-án megtartott nyílt ülésér�l 
 
 
1. Az Önkormányzat 2013. december 31-én fennálló adósságállományának 
 konszolidációja 
2. A Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet�jének lemondása és az új ügyvezet� 
 személyének megválasztása 
3. Az Állami Számvev�szék által 2013. évben a Visegrád Város Önkormányzat 
 bels� ellen�rzés m�ködésének ellen�rzése kapcsán feltárt megállapításaihoz 
 készült intézkedési terv megtárgyalása  
4. Javaslat a Visegrádi Polgármesteri Hivatal köztisztvisel�ivel szemben 
 támasztott hivatásetikai alapelvek, és az etikai eljárás szabályainak 
 meghatározására 
5. Visegrád Város Önkormányzat 2014. évi bels� ellen�rzési feladatainak 
 ellátására érkezett árajánlatok megtárgyalása 
6. Pest Megyei Rend�r-f�kapitánysággal a Visegrád, F� u. 57. szám alatti 
 ingatlanra vonatkozóan kötend� használati megállapodás tárgyában 
 elfogadott 188/2013. (09.19.) Ökt. határozat módosítása 
7. Tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulás a Visegrád, Kilátó utca 964/2 hrsz 
 ingatlan gázellátása, középnyomású gázelosztó vezeték kiépítése 
 vonatkozásában 
8. Visegrád Város vízkár elhárítási tervének elfogadása 
9. Szelektív hulladékgy�jtésre érkezett árajánlatok megtárgyalása 
10. Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása 
11. Az „Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretén 
 belüli elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek 
 bírálóbizottság tagjainak a megválasztása 
12. Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) támogatás 
13. Egyebek
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2014. január 16-án 18:00 
órakor a Palotaház tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
    Félegyházi András polgármester 

Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
Távol maradt képvisel�k: 
 

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 5 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Hintenberger András képvisel� jelezte, hogy késni fog. Ismertette a 
napirendet, melyhez négy pótnapirendi pontot javasolt felvenni az alábbiak szerint: 1. 
napirendi pontként javasolja felvenni Az Önkormányzat 2013. december 31-én fennálló 
adósságállományának konszolidációjával kapcsolatos el�terjesztést. 8. napirendi pontként 
javasolja felvenni a Szelektív hulladékgy�jtésre érkezett árajánlatok megtárgyalását.  9. 
napirendi pontként a Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztását javasolja 
felvenni. 10. napirendi pontként Az „Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú 
projekt keretén belüli elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek 
bírálóbizottság tagjainak a megválasztását, 11. napirendi pontként pedig a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) támogatásával kapcsolatos el�terjesztést 
javasolja felvenni napirendre. Kérdezte a képvisel�ket, aki ezen módosításokkal egyetért, 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 voltak jelen)  a napirend módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Mivel a napirendhez kapcsolódóan egyéb módosító javaslat nem 
hangzott el, ezért kérdezte, aki az ülés napirendjét a módosításokkal együtt 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 voltak jelen)  a napirendet  elfogadta. 
 

1. npr: Az Önkormányzat 2013. december 31-én fennálló adósságállományának 
konszolidációja 

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az állam átvállalja a települési önkormányzatok többek között a pénzügyi 
lízingen alapuló, 2013. december 31-én, valamely pénzügyi intézménynél fennálló tartozását. 
Mint ismeretes 2012. év végén az állam az 5000 lélekszám alatti települések 
adósságállományát konszolidálta, így akkor jelent�s mérték� hitelállomány került el az 
önkormányzattól, de akkor a pénzügyi lízinget még nem lehetett átadni. Most erre is lehet�ség 
van, Önkormányzatunk esetében jelenleg az LSM 538 forgalmi rendszámú tehergépkocsi után 
Lombard Lízing Zrt. felé fennálló 347. 588,- Ft tartozás állam általi átvállalásáról lenne szó. 
Az eljárás nagyon gyors, tegnap el�tt nyílt meg a lehet�ség és holnap kell leadni az anyagot.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban 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, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

3/2014. (01.16.) 
HATÁROZATA 

 
1. A Képvisel�-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetésér�l szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történ� átvállalását igénybe kívánja venni. 
2. A Képvisel�-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat nem rendelkezett olyan betéttel 
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 2013. december 5-én kifejezetten egy adott 
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, vagy teljesítésének biztosításául szolgált. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét, vagy egyéb számlakövetelés összegét – legfeljebb az 
ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással érintett összegéig – az átvállalás napján az 
állam által megjelölt számlára utalja. 
3. A Képvisel�-testület kijelenti, hogy amennyiben az Önkormányzat egy átvállalással 
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt 
bevétel megel�legezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az 
érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követ� 3 
munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 
4. A Képvisel�-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvr�l szóló 1959. évi IV. 
törvény 332. §. alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az Önkormányzatot 
terhel�, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 
5. A Képvisel�-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza Félegyházi 
András  polgármestert hogy: 
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 
intézkedéseket; 
b) az átvállalással érintett adósság részét képez� ügyleteket a 2014. évi költségvetési 
törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 
megkösse. 
6. A Képvisel�-testület utasítja Félegyházi András polgármestert, hogy az 
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseir�l a soron következ� ülésen tájékoztassa  
testületet. 

 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

Határid�: 2014. február 28. 
 

2. npr: A Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet�jének lemondása és az új 
ügyvezet� személyének megválasztása 
El�terjeszt�:  Félegyházi András polgármester 

 Meghívottak:  Tegzes Dániel  
   Bozzay Péter 
 
Félegyházi András: Az év végén Tegzes Dániel beadta az ügyvezet�i megbízásról történ� 
lemondását, így a jelen el�terjesztésben e lemondás elfogadása, illetve az új ügyvezet� 
megbízása szerepel. A Visegrádi Városfejlesztési Kft. 2009-ben alakult és hozzá kapcsolódik 
az id� közben visszaadott óvoda pályázat, valamint a városközpont beruházás menedzselése, 
mely projektet a lehetetlenségb�l hozott vissza egy csapatmunka segítségével. Ezzel 
kapcsolatban nagy köszönet illeti Tegzes Dániel volt ügyvezet�t.  
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Tegzes Dániel: Elmondta, hogy jelenleg a Kft. pénzügyi helyzete rendezett, a projekt már 
szemmel láthatóan halad és meg fog valósulni. Azért próbálták minden erejükkel megmenteni 
ezt a projektet, mert azt tudta mindenki, hogy ez nem egy hamar visszatér� lehet�ség a város 
számára.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy az új ügyvezet�nek alapvet�en két feladata lenne, az 
egyik a beruházás lezárása, elszámolása, a másik pedig a projekt zárásáig, tehát �szig 
fogalmazza meg azt, hogy a Visegrádi Városfejleszt� Kft-nek mi lehet a jöv�képe. Az egyik 
lehet�ség az, hogy a projektzárással megsz�nik, vagy pedig tovább m�ködik kisebb-nagyobb 
pályázati úton elnyert forrásból megvalósítható fejlesztéseknél. Ennek az el�készít� munkáját 
úgy gondolja, hogy ennek a testületnek kell elvégeznie, azt pedig, hogy mi legyen a Kft. sorsa 
már az �szi választások után újonnan megalakuló testületnek kellene majd eldöntenie.  
 
Bozzay Péter: Röviden bemutatkozott. Elmondta, hogy 2013-ban a Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség vezet�je volt, így lehet�sége volt a visegrádi városközpont 
projektet is megismerni a kezel� szervezet oldaláról, de ezért bízik abban, hogy ezt a futó 
projektet sikeresen le tudják majd zárni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban 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, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András képvisel� nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
4/2014. (01.16.) 

HATÁROZATA 
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, mint a Visegrádi Városfejleszt� 
Korlátolt Felel�sség� társaság taggy�lési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy Tegzes 
Dániel (szül.: hely, id�: Hódmez�vásárhely, 1980.10.10., anyja neve: Bibó Borbála, személyi 
igazolvány száma:956798BA, lakcím: 2016 Leányfalu, Hegyalja u. 1.) ügyvezet�i tisztségér�l 
történ� lemondását elfogadja, azaz visszahívja. 
2) A Képvisel�-testület, mint a Visegrádi Városfejleszt� Korlátolt Felel�sség� társaság 
taggy�lési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy Bozzay Pétert (szül.: hely, id�:Budapest, 
1976.10.28., anyja neve: Dr Benedetti Gyöngyi, személyi igazolvány száma: 793660 PA, 
adóazonosító jele: 8401121078, Taj száma: 034365870, lakcím: 1014 Budapest, Fortuna u. 
14.) ügyvezet�vé 2014. február 1-t�l 2014. szeptember 30-ig terjed� id�re megválasztja. 
3) A képvisel�-testület az új ügyvezet�nek a jogszabályokban és az alapító okiratban 
meghatározott feladatokon túl az alábbi célfeladatokat határozza meg: 
a) Az „ezeréves Visegrád városközponti fejlesztés” projekttel (továbbiakban: projekt) 
kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátása illetve a projekt sikeres lezárása. 
b) Visegrádi Városfejleszt� Kft jöv�képére vonatkozó elképzelések meghatározása, pénzügyi-
üzleti tervvel alátámasztva.  
4) A Képvisel�-testület, mint a Visegrádi Városfejleszt� Korlátolt Felel�sség� társaság 
taggy�lési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Kft alapító okiratát (ügyvezet� 
személyének változásával kapcsolatos) módosítja, azt egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.  
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5) A képvisel�-testület elfogadja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
és felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az alapító okirat aláírására.  
 

Határid�:  cégbírósági nyilvántartás megkeresésére 2014. január 31. 
Felel�s:    Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Az Állami Számvev�szék által 2013. évben a Visegrád Város Önkormányzat 

bels� ellen�rzés m�ködésének ellen�rzése kapcsán feltárt megállapításaihoz 
készült intézkedési terv megtárgyalása  

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: 2013. nyarán az árvízi védekezés kell�s közepén az Állami Számvev�szék 
a 2011-2012. évi bels� ellen�rzést vizsgálta az önkormányzatnál, illetve a hivatalnál 2 héten 
keresztül, azt megel�z�en pedig szintén 2 hétig el�zetesen adatokat kellett szolgáltatni. Az 
ellen�rzés kapcsán átvizsgálták a bels� ellen�rzés m�ködését és javaslatokat fogalmaztak meg 
hiányosságok pótlására. Alapvet�en ezek a hiányosságok nem olyanok voltak, amelyek 
bármilyen jelleg� szankciót, büntet�, fegyelmi vagy szabálysértési eljárást vonnának maguk 
után. Elmondható, hogy a 2013-as évet már úgy indította el a hivatal, hogy a 2011-2012-es 
hiányosságokat pótolta, sokat már az ellen�rzést megel�z�en is. Ezt egyébként már az 
ellen�rzés is megállapította, de mivel az alapvet�en a 2011-2012-es évre vonatkozott, ezért 
feltárt hiányosságokat jegyz�könyvben kellett rögzíteni. A feltárt hiányosságokról készült egy 
táblázat, mely zömében a jegyz�i hatáskörbe tartozóak.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András képvisel� nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
5/2014. (01.16.) 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a „Visegrád Város 
Önkormányzata bels� kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek 
és a bels� ellen�rzés m�ködése ellen�rzésér�l” szóló állami számvev�széki jelentés 
megállapításainak végrehajtására készült intézkedési tervet, s azt az el�terjesztés 
mellékletének megfelel� tartalommal elfogadja. A Képvisel�-testület felhívja a felel�sök 
figyelmét az intézkedési tervben foglaltak maradéktalan végrehajtására.  
 

Felel�s: aljegyz�, pénzügyi csoportvezet�, bels� ellen�rzési vezet� 
Határid�: az intézkedési tervben foglaltak szerint 
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4. npr: Javaslat a Visegrádi Polgármesteri Hivatal köztisztvisel�ivel szemben 
támasztott hivatásetikai alapelvek, és az etikai eljárás szabályainak 
meghatározására 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Ez az egyik hiányosság, amivel nem rendelkezett a Polgármesteri Hivatal. 
A köztisztvisel�kkel szemben a munkájuk során tanúsított magatartásukkal szemben egy 
hivatás etikai alapelveket tartalmazó szabályzatot ír el� a jogszabály. Ennek a szabályzatnak 
az els�dleges célja, hogy ösztönözze a köztisztvisel� felel�sségteljes, szakszer� ügyintézését, 
meger�sítve ezzel az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmát. tehát ennek szellemében 
került összeállításra a szabályzat.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András képvisel� nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
6/2014. (01.16.) 

HATÁROZATA 
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
köztisztvisel�ivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait az 
el�terjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
2) A képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy az el�terjesztés mellékletét a 
Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatához mellékletként csatolja. 

 
Határid�: 2014. január 31. 

Felel�s:  Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 

5. npr: Visegrád Város Önkormányzat 2014. évi bels� ellen�rzési feladatainak 
ellátására érkezett árajánlatok megtárgyalása 
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 tavaly december 5-i ülésén fogadta el a 2014. évi bels� 
ellen�rzési tervet, erre vonatkozóan árajánlatokat kért be, többek között attól a cégt�l is, aki a 
tavalyi évben végezte a bels� ellen�rzést. A beérkezett árajánlatok közül az � ajánlatuk volt a 
legalacsonyabb, és egész évben szakmai tanácsaival segítette a hivatal pénzügyi munkáját, 
tehát ezek alapján az � árajánlatukat javasolja elfogadni a 2014-es évre.  
 
Bálint Zsolt: Ez a megbízás 1 évre szól? 
 
Dr. Szabó Attila: Igen. 
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
7/2014. (01.16.) 

HATÁROZATA 
 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Vincent Auditor 
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t (székhelye: Dabas, Tavasz u. 3.) 2014. január 16.-
tól 2014. december 31.-ig 525.000 Ft+Áfa összesen: 666.750 Ft ellenében megbízza Visegrád 
Város Önkormányzat 2014. évi bels� ellen�rzési feladatainak az ellátásával. 
2. A képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t az Önkormányzat bels� ellen�rzési 
feladatainak ellátásához szükséges bruttó 666.750 Ft összeg� költséget a 2014. évi 
költségvetésbe tervezze be. 
3.) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Vincent Auditor 
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel kötend� megbízási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester, Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
6. npr: Pest Megyei Rend�r-f�kapitánysággal a Visegrád, F� u. 57. szám alatti 

ingatlanra vonatkozóan kötend� használati megállapodás tárgyában elfogadott 
188/2013. (09.19.) 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: A képvisel�-testület által már el�z�leg jóváhagyott, a Pest Megyei Rend�r-
f�kapitánysággal leegyeztetett megállapodás tervezet szövegén a Rend�r-f�kapitányság 
módosításokat hajtott végre utólagosan és mivel ez nagy mérték� módosítást jelent, ezért 
szükséges ismételten a képvisel�-testületnek a jóváhagyását adnia annak aláírásához. A 
kisebb módosítások mellett a leglényegesebb, hogy a rezsi költségek 60-40%-os megosztását 
kérik, ami azt jelenti, hogy 60%-ban fizetik �k és 40%-ban az önkormányzat. Mint ismeretes 
az önkormányzat a Pest Megyei Kormányhivatallal szerz�dést kötött az okmányiroda- 
rend�r�rs épületének használatára. Ebben a Pest Megyei Kormányhivatal vállalta, hogy az 
épület 40%-os költségeit megfizeti. Itt az önkormányzat végül is egy közvetít� szerepet tölt 
be, mert a Rend�r-f�kapitányság kiszámlázza a 40%-os összeget az önkormányzatnak, az 
önkormányzat pedig továbbszámlázza a Pest Megyei Kormányhivatalnak. A tavalyi évben is 
ez volt a gyakorlat és ezzel nem is volt gond. A rend�rkapitánysággal kötend� megállapodás 5 
évre szólna.  
 
Bálint Zsolt: Mivel az önkormányzatnak tovább kell számláznia, ezért áfa befizetési 
kötelezettsége lesz. 
 



 

 9  

Dr. Szabó Attila: Nem keletkezik, mert szolgáltatási díj után nem keletkezik áfa befizetési 
kötelezettség.  
 
Bálint Zsolt: Ha most ezt megköti az önkormányzat, akkor 5 évig nem kér semmilyen bérleti 
díjat a helyiségért.  
 
Dr. Szabó Attila: Igen, ingyenes lesz a használat 5 évig. Az épület el�tti területet 
karbantartja, ha valamilyen egyéb költség merül fel, például meghibásodik a kazán, akkor azt 
a saját költségén végezteti el, ez benne van a megállapodásba.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András képvisel� nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
8/2014. (01.16.) 

HATÁROZATA 
 

1. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy  a 188/2013. 
(09.19.) Ökt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
2. 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 
a Pest Megyei Rend�r-f�kapitányság részére ingyenes használatba adja, a határozat 
mellékletét képez� használati jog alapítására vonatkozó szerz�désben foglaltak szerint. 
3. A használati jog átadása Visegrád Város Önkormányzata által nyújtott támogatásnak 
tekintend�, melynek értéke 2014. évben 43.236,- Ft/hó + Áfa lenne.  
4. A helyiség fenntartásával járó üzemeltetési költségeket (víz-, elektromos áram-, 
gázfogyasztás díj) a használt alapterületnek megfelel�en 60-40%-os arányban elosztják, 
60%-ot a Pest Megyei Rend�r-f�kapitányság fizet a használat id�tartama alatt, oly módon, 
hogy a Pest Megyei Rend�r-f�kapitányság a számlák teljes összegét megfizeti a közüzemi 
szolgáltatók felé, az önkormányzatra es� részarányos összeget továbbszámlázza Visegrád 
Város Önkormányzata felé.  
5. A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a használati jog 
alapítására vonatkozó - a mellékletben szerepl� tartalommal - a szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: Tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulás a Visegrád, Kilátó utca 964/2 hrsz 

ingatlan gázellátása, középnyomású gázelosztó vezeték kiépítése vonatkozásában 
 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A TIGÁZ-DSO Kft. tervez�je Prókai Péter kérelemmel fordult Visegrád 
Város Önkormányzatához, melyben kérte Visegrád, Kilátó u. 964/2 hrsz-ú ingatlan 
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gázellátása tárgyában  benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján a közútkezel�i és 
tulajdonosi hozzájárulás megadását, mivel a hálózat létesítés a Visegrád, 987/2 hrsz 
Csukavölgy utca, 971 és 973 hrsz Kilátó utca  önkormányzati ingatlanokat érinti. 
A közúti közlekedésr�l szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése értelmében, a 
közterületen bontási munkálatok elvégzéséhez a közút kezel�i hozzájárulás kiadása a 
képvisel�-testület hatásköre. A kérelmet Visegrád Város Önkormányzata Városüzemeltetési- 
és Városfejlesztési Bizottsága 2014. január 14-én tartott ülésén tárgyalta.  
 
Bártfai István: A bizottság a hozzájárulás megadását nem támogatja, mivel az érintett 
ingatlanok földhivatali nyilvántartása rendezetlen, a térképi állapot nem felel meg a helyszíni 
állapotnak. Egyúttal az ingatlanok rendezésének megindítását támogatja és felkéri a jegyz� 
urat, hogy ezt kezdje el.  
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint itt a kivitelezés is kérdéses lenne, hiszen ott hosszú 
szakaszon sziklás területen kellett volna ásni. A környékbeli lakóknak is megnehezíti a 
közlekedést egy id�re.  
 
Félegyházi András: Ez majd a következ� kérdés, idáig még el sem jutottak, mert ezt el�ször 
jogilag kell rendezni a telekhatárokat. Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban egyéb 
kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András képvisel� nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
9/2014. (01.16.) 

HATÁROZATA 
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a TIGÁZ-DSO Kft. 
tervez�je Prókai Péter kérelmére a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében lév� 987/2 hrsz Csukavölgy utca, 971 és 973 hrsz Kilátó utca ingatlanokat érint� 
Visegrád, Kilátó u. 964/2 hrsz ingatlan gázellátása középnyomású gázelosztó vezeték létestés 
tervdokumentáció alapján a tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulását nem adja meg, mivel 
az érintett ingatlanok földhivatali nyilvántartása rendezetlen, úgymint a térképi állapot nem 
felel meg a helyszíni állapotnak. 
2) A Képvisel�-testület egyúttal felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy indítsa el a Kilátó 
utca és a mellette lév� ingatlanok ingatlan-nyilvántartásbeli jogi rendezését. 
 

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

 
Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt id�szakról 
 
Félegyházi András:  

• Tájékoztatást adott a Képvisel�-testület 2014. január 8-án tartott rendkívüli ülésen 
történtekr�l. Elmondta, hogy a testület az árvízvédelmi beruházás 4. fordulós 
közbeszerzési eljárása kapcsán az öt ajánlatot adóból kett� ajánlatadót érvénytelenség 
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okán kizárt, három ajánlatát pedig érvényesnek találta, akik részt vehetnek a 
tárgyalásos fordulón.  

• Jól sikerült december 30-án az év végi a városi disznótor keretében megtartott 
projektindító, úgy gondolja, aki részt vett az eseményen jól érezte magát.  

• Elkészült a Schulek utca I. üteme, köszönet illeti a munkában részt vett kivitelez�nek, 
valamint a hivatal dolgozóinak.  

• Tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzat vásárolt egy Mercedes Unimog típusú 
tehergépjárm�vet, mely remélhet�leg jó szolgálatot fog tenni a Város és 
Községgazdálkodásnál, a hó eltakarításon keresztül a faaprításig. A gépjárm�vet az 
önkormányzat saját pénzb�l vásárolta meg, nem hitelb�l, köszönhet�en az elmúlt év 
kiegyensúlyozott gazdálkodásának és annak, hogy az Utilis Kft-t�l egy nagyon 
kedvez� ajánlatot kapott a város ennek megvásárlására.  

• A Thermál Hotellel aláírásra került a vízhasználatra vonatkozó szerz�dés, tehát most 
már mind a szálloda, mint a kórház a várostól vásárolja a termál vizet. 

• A Castrum Visegrád Kft. felszámolójával történt az év elején egy egyeztetés, ahol 
abban állapodtak meg, hogy mindkét fél szándékában áll az ügy lezárása. Arra 
törekszik az önkormányzat, hogy a kút használati joga visszakerüljön Visegrádhoz 
teljes egészében, az Ásványvíz Kft.-vel megkötött szerz�désben rögzítetteket kivéve. 
A tárgyalások még folyamatban vannak, remélhet�leg a következ� ülésen már a 
megállapodás részleteit is fogják tudni tárgyalni.  

 
8. npr: Visegrád Város vízkár elhárítási tervének elfogadása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Visegrádnak a 2002-es árvíz után elkészült egy árvíz védekezési terve, 
amely szükséges volt, de a felülvizsgálata 2013. januárjában történt csak meg. Nem volt 
minden településen ez a terv ilyen gondosan kezelve, ezért a tavalyi árvíz után az összes Duna 
menti településnek elkészült a vízkár elhárítási terve. Visegrádon figyelembe vették egyrészt a 
tapasztalatokat, másrészt a meglév� védekezési tervet. Az önkormányzatnak kötelezettsége 
van arra, hogy ezt jóváhagyja. A Városfejlesztési Bizottság és néhány képvisel� 
áttanulmányozta, javaslatokkal éltek, melyek beépítésre kerültek a tervbe. 
 
Bártfai István: A Bizottság megtárgyalta, újabb módosításokkal nem élt, hiszen ez egy 
nagyon részletesen kidolgozott anyag, már nem volt mit hozzátenni. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot. Kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András képvisel� nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
10/2014. (01.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város vízkár-
elhárítási tervét  - a határozat mellékletét képez� tartalommal - elfogadja. 
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Határid�: --- 
Felel�s:  --- 
 

9. npr: Szelektív hulladékgy�jtésre érkezett árajánlatok megtárgyalása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A tavalyi évben az AVE Tatabánya Zrt-vel kötött az önkormányzat 
szerz�dést, amely 2013. december 31-én lejárt. Már decemberben ajánlatokat kért be a 
hivatal, hiszen ezt nem szeretné az önkormányzat abba hagyni, mert az adott lehet�ségekhez 
képest végül is sikerült egy kulturált megoldást üzemeltetni a tavalyi évben. Három 
árajánlatot kért be az önkormányzat, kett� érkezett, az egyik az AVE Tatabányától, a másik a 
Müll Transztól. A két ajánlat közül némi számszaki különbség van csak, viszont az AVE 
Tatabánya mellett szól az állandóság és a szolgáltatás színvonala, viszont az idei ajánlati ár 
lényegesen magasabb, mint a tavalyi. Ezt �k azzal indokolták, hogy tavaly még a környéken 
számos településen végeztek ilyen szolgáltatást, de idént�l ezt már nem tudják megtenni. 
Javasolja az AVE Tatabánya Zrt. megbízását, hiszen �k jelenleg is a Visegrádon 
hulladékszállítást végz� cég alvállalkozói. Egyébként a közszolgáltatást végz� cégt�l is kért 
be árajánlatot a hivatal, de �k nem adtak, hanem javasolták, hogy az AVE Tatabányától 
kérjünk be. A szelektív hulladékszállításra vonatkozó szerz�dést fél éves id�tartamra javasolja 
megkötni, azért, mert egyrészt jelenleg bizonytalan a hulladékszállításra vonatkozó jogi 
környezet, másrészt az AVE Tatabánya is javasolta, hogy alapvet�en majd át kell gondolni a 
közszolgáltatást is.  
 
Schüszerl Károly: Idáig havi egy alkalommal ingyenesen vitték el. Volt plusz, amit el kellett 
vitetni? 
 
Félegyházi András: Igen, volt. Általában a havi egyszeri ürítés elegend� volt, de 
augusztusban és szeptemberben szükség volt plusz ürítésre.  
 
Bálint Zsolt: Számításai szerint erre a fél évre, ez több,  mint 1 millió forintba fog kerülni a 
városnak ez a szelektív hulladékszállítás, ha az AVE Tatabányával kötnek szerz�dést. 
Rövidebb id�re javasolná csak megkötni a szerz�dést, április 30-ig. 
 
Félegyházi András: Igen, de ennek a szolgáltatónak a színvonala magasabb, mint a másiké, 
és véleménye szerint megszüntetni a szelektív hulladékszállítást, nagy visszalépés lenne, 
hiszen már végre kialakult egy szokás ezzel kapcsolatban a városban és úgy t�nik, hogy 
m�ködik is. A másik amivel még számolni kell, hogy ha meg is szüntetnék, attól még ez a 
hulladékmennyiség bekerül a kommunális hulladékba, ami szintén pénzbe fog kerülni, tehát 
igazából az is nagyjából ennyibe kerülne. Abban egyetért, hogy hosszútávra ez nem jó 
szerz�dés, ezért javasolja csak fél évre, esetleg kevesebb id�tartamra is megkötni.  
 
Dr. Szabó Attila: Az új hulladékgazdálkodási törvény szerint el�írás, tehát törvényi 
kötelezettség a szelektíven történ� hulladékgy�jtés, akár gy�jt�szigetes, vagy a háznál történ� 
szelektív hulladékgy�jtés. Tehát vagy ezt, vagy azt m�ködtetnie kell az önkormányzatnak.  
 
Schüszterl Károly: Véleménye szerint is sokkal jobb volt ennek a szolgáltatónak a 
színvonala, mint a korábbinak, de � is rövidebb id�re, csak 4 hónapra javasolná a 
szerz�déskötést.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt. 
Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja Bálint Zsolt képvisel� módosító javaslatát, mely szerint 
a szerz�dést 4 hónapra, azaz 2014. április 30-ig kösse meg az önkormányzat, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Hintenberger András 
képvisel� nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
11/2014. (01.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Bálint Zsolt 
képvisel� azon módosító javaslatát, mely szerint a szelektív hulladékszállításra vonatkozóan 
az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt-vel kötend� szerz�dést 
2014. április 30-ig kösse meg az Önkormányzat. 
 
Határid�: --- 
Felel�s:  --- 
 
Félegyházi András: Javasolta a határozati javaslat szövegébe belefoglalni, hogy ajánlatot az 
AVE Tatabánya Zrt. árajánlatában szerepl� tartalommal fogadja el a Képvisel�-testület. 
Kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András képvisel� nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
12/2014. (01.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Félegyházi 
András képvisel� azon módosító javaslatát, mely szerint a szelektív hulladékszállításra 
kötend� ajánlatot az AVE Tatabánya Zrt. árajánlatában szerepl� tartalommal fogadja el a 
Képvisel�-testület.  
 
Határid�: --- 
Felel�s:  --- 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati 
javaslatot a módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András képvisel� nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
13/2014. (01.16.) 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az AVE Tatabánya 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt-t (székhelye: Tatabánya, Erdész u. E épület) 
2014. január 17-t�l 2014. április 30-ig - az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Zrt. ajánlatában szerepl� tartalommal -  megbízza Visegrád város területén 
a m�anyag palack, üveg és papír hulladék szelektíven történ� gy�jtési és szállítási 
feladatainak az ellátásával. 
2. A képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t a m�anyag palack, üveg és papír 
hulladék szelektíven történ� gy�jtési és szállítási feladatainak ellátásához szükséges költséget  
a 2014. évi költségvetésbe tervezze be. 
3.  A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az AVE Tatabánya 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt-vel kötend� szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester, Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
10. npr: Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása 
El�terjeszt�: Hintenberger András képvisel� 

 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy az el�terjeszt� képvisel�, Hintenberger András 
nincs jelen, felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr. Szabó Attila: A testület úgy döntött, hogy létrehozza a Települési Értéktár Bizottságot. A 
Népjóléti Bizottság tavaly decemberben tárgyalta a tagokra vonatkozó jelöléseket. Úgy 
döntöttek, hogy az Értéktár Bizottság 7 tagú legyen, akik maguk közül választanak elnököt. 
Az el�terjesztés tartalmazza a delegált tagokat. 
 
Mikesy Tamás: A Népjóléti Bizottságban az volt a szempont, hogy a Bizottságba egyrészt 
olyan emberek kerüljenek be, akik az állandóságot és egyúttal a szakmaiságot képviselik, 
másrészt, hogy a civil szervezetek is delegáljanak tagokat, hogy a társadalmi részvétel is 
biztosított legyen.  
 
Félegyházi András:  Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András képvisel� nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
14/2014. (01.16.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az általa felállított 
Települési Értéktár Bizottság tagjainak az alábbi - szervezetek által delegált -  személyeket 
választja: 
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Tag státusza Javaslattev� szervezet (ek) Jelölt 
A Mátyás Király Múzeum 
által delegált képvisel� 

Mátyás Király Múzeum 
(Ars Danubiana Alapítvány, 
TDM Visegrád, egyházak) 

Gróf Péter 

Mindenkori f�építész Visegrád Város 
Önkormányzata 

Rüll Tamás 

Német nemzetiség képvisel�je Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Kutasi Gábor 

Visegrádi oktatási-nevelési 
intézmények közös delegáltja 

Áprily Lajos Általános 
Iskola, Fellegvár Óvoda 

Bozóki Marianna 

Civil szervezetek delegáltjai 
(3 f�) 

Együtt Kulturális Egyesület Bolyki Lajos 

 VIFIK Egyesület Fagyas Róbert 
 Visegrádi Turisztikai 

Egyesület 
id. Zeller Márton 

 
2.) Az Értéktár Bizottság tagja munkáját Visegrád Város Polgármesterének felkérése alapján 
3 évig látja el. Az Értéktár Bizottság ügyrendjére, m�ködési szabályzatára vonatkozóan 
javaslatot készít a Képvisel�-testület részére. 
3.) A Képvisel�-testület biztosítja, hogy az Értéktár Bizottság és az értékek számára megfelel� 
elhelyezést biztosít a város honlapján. 
 

Határid�: 2014. február 28. 
Felel�s: Hintenberger András bizottsági elnök 

 
11. npr: Az „Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretén 

belüli elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek 
bírálóbizottság tagjainak a megválasztása 

 El�terjeszt�: Mikesy Tamás képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Mikesy Tamás: A városközpont fejlesztése kapcsán a pályázat kötelez� jelleggel tartalmazza 
azt, hogy mini projekteket kell megvalósítania az önkormányzatnak, oly módon, hogy egy 
programalapot kell létrehozni, amelyre pénzalap van elkülönítve. Ezt visegrádi civil 
szervezetek pályázhatják meg különböz� programokra. Ennek a felhívása már megjelent a 
Visegrádi Hírekben, illetve a civil szervezetek már megkapták, akinek január 15-t�l van 
módjuk pályázatokat benyújtani az önkormányzathoz. Van egy szakmai el�készít� stáb, 
amelyik megvizsgálja a beérkezett anyagokat tartalmi és formai szempontból, ezt követ�en az 
értékel� stáb a döntés-el�készít� bizottság elé terjeszti javaslatát a pályázatokról. Ennek a 3 
tagú döntés el�készít� bizottságnak kell javaslatot tenni a polgármesternek, hogy kiket javasol 
a pályázat nyertesének. A döntést a polgármester hozza meg és a szerz�déseket is � köti meg 
a pályázókkal. Az értékel�, döntés-el�készít� bizottságot és annak tagjait kellene a testületnek 
most megválasztania, illetve felhatalmaznia a polgármestert a döntések meghozatalára, 
valamint a szerz�dések aláírására. A Bizottság tagjaira Bálint Zsolt, Bánó László és 
Hintenberger Andrást javasolja. 
 
Félegyházi András: Az érintettek az el�zetes egyeztetést követ�en vállalták a tagságot. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati 
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javaslatot, mivel azzal kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András képvisel� nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
15/2014. (01.16.) 
HATÁROZATA 

 
 1) Visegrád Város Önkormányzat, mint Közvetít� szervezet Képvisel�-testülete úgy dönt, 
hogy az „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt (azon. szám: 
KMOP.5.2.1/B-09-2F-2010-0009) keretében elkülönített Programalap felhasználásával 
megvalósuló mini-projektek lebonyolítására, azon belül döntések meghozatalának 
megkönnyítésére döntés-el�készít� bizottságot hoz létre, javaslattételi joggal. 
2) A Képvisel�-testület a döntés-el�készít� bizottság tagjainak Bálint Zsoltot, Bánó Lászlót és 
Hintenberger Andrást választja meg. 
3) A képvisel�-testület egyúttal úgy dönt, hogy a döntés-el�készít� bizottság javaslata alapján 
Félegyházi András polgármester jogosult a döntések meghozatalára, és a nyertesekkel a 
szerz�dések aláírására.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

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

 
Félegyházi András: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület Visegrád 
város turizmusának fellendítésére elnyert pályázat keretében többek mellett vállalta, hogy 
m�ködteti a városban a turisztikai információszolgáltatást végz� irodát, valamint az iroda 
fenntartása során legalább két szakembert alkalmaz. Visegrád Város Önkormányzata és az 
egyesület 2010. április 21-én egy középtávú együttm�ködési megállapodást kötött, melynek 1. 
pontjában az önkormányzat vállalta, hogy az egyesület részére feladatainak ellátásához évente 
támogatást biztosít. A TDM 1.800.000,- Ft támogatást kért, javasolja ennek költségvetésbe 
történ� beépítését és ilyen módon a szervezet támogatását. Az összeg az önkormányzat javára 
megítélt 10.000.000 Ft összeg� idegenforgalmi adó differenciált támogatás terhére 
biztosítható.  
 
Bálint Zsolt: Pénzügyi bizottság megtárgyalta, és támogatja az összeg kifizetését az iroda 
m�ködtetésének megsegítésére.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és 
Hintenberger András képvisel� nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
16/2014. (01.16.) 
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) 1.800.000 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 
2014. 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 2014. február 15. 
        4. pont esetében: azonnal 
 

13. npr: Egyebek 
 
Mikesy Tamás: A TDM legutóbbi közgy�lésén megfogalmazott két kérést az önkormányzat 
felé. Szeretné, ha erre az önkormányzat választ adna. 
 
Félegyházi András: Az egyik kérés az volt, hogy az önkormányzat tegye közzé a Visegrádi 
Hírekben a turisztikai szolgáltatásokból származó bevételeit, valamint a másik kérés az ún. 
csendrendelet módosítására irányult, nevezetesen, hogy szombaton se lehessen zajjal járó 
kerti munkákat, mint pl. f�nyírás, favágás stb. egész nap végezni, csak délel�tt. Úgy gondolja, 
hogy ez utóbbi kérést alaposabban meg kell vizsgálni. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint nem csak a bevételeket, hanem a kiadásokat is meg kell 
jelentetni a Visegrádi Hírekben. A csendrendelet ilyen jelleg� módosításával nem ért egyet, 
mert a lakosoknak, akik dolgoznak hét közben, csak szombaton van alkalmuk kerti munkák 
végzésére.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy aljegyz� úrral egyeztetett ez ügyben és � is elmondta, hogy 
a csendrendelet társadalmi egyeztetési id�szakában senki nem jelezte ez irányú módosítási 
javaslatát, másrészt, ha a lakosok dolgoznak hét közben, akkor a kerti munkákat szombaton 
tudják csak elvégezni.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy ezt a témát kés�bbi alkalommal kellene a 
testületnek részleteiben megvitatni.  
Mivel több napirendi pont nem volt, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

Félegyházi András       E�ryné Dr. Mezei Orsolya 
   polgármester               jegyz� h. 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
 
Szám:    3/2014. 
Határozatok száma: 17/2014 (01.27.) 
Rendeletek száma:  - 

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2014. január 27-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l 

 
 
 
 
 
 

1. Castrum Visegrád Kft „fa”-val történ� peren kívüli megállapodás elfogadása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2014. január 27-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 
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 napirendet, mivel azzal 
kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte, aki elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül   a napirendet  elfogadta. 
 

1. npr: Castrum Visegrád Kft „fa”-val történ� peren kívüli megállapodás 
elfogadása 

      El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Mint ismeretes a felszámolás alatt álló Castrum Visegrád Kft-vel  
szemben a szerz�dés felmondásának érvényessége iránti per illetve a felszámolással 
kapcsolatban egy kifogásolási eljárás van folyamatban. A perben els�fokú ítélet már volt, de a 
Castrum fellebbezése miatt a másodfokú bíróság visszautalta els� fokú eljárásra az ügyet. 
Vélhet�en a kifogásolási eljárásnak köszönhet�en ma már a Thermál Hotel és a kórház is az 
önkormányzattól vásárolja a vizet. Ezek a körülmények játszottak közre abban, hogy a 
felszámolóval már érdemben lehessen tárgyalni a szerz�dés megszüntetésér�l és több 
tárgyalási forduló után megszületett az az el�terjesztés, amelynek kapcsán közös 
megegyezéssel el lehet állni a szerz�dést�l. Az önkormányzat számára a legfontosabb, hogy a 
kút vízhasználati joga teljes egészében visszaszáll az önkormányzatra és a megállapodás 
aláírása után a bírósági keresetet is vissza lehet vonni.  
 
Bálint Zsolt: Az önkormányzat által követelt 11 millió Ft-ra vonatkozóan biztosan nincs áfa 
befizetési kötelezettség? 
 
Dr. Szabó Attila: Mivel ezt az összeget bírósági ítélet alapján kell kifizetnie a Kft-nek, ezért 
nincs áfa vonzata. 
 
Félegyházi András: A kút könyv szerinti értékének megfelel�en az önkormányzatnak el kell 
számolnia a felszámoló felé. Ez pedig úgy történik, hogy a részben bíróság által megítélt, 
részben pedig a számlakövetelést állítják szembe. Ebb�l a bíróság által megítélt összegre áfa 
befizetési kötelezettség nincsen, a maradék összegre viszont van. A megállapodás szerint 6,4 
millió forint átutalás fog történni a Kft részér�l az önkormányzatnak, ami az áfa fizetéssel 
érintett összeg áfáját b�ven fedezi és a fennmaradó kb. 7,4 millió forint pedig a vagyon 
szétosztásnál kerül majd el�.  
 
Schüszterl Károly: A felszámoló már aláírta ezt a megállapodást? 
 
Félegyházi András: A felszámoló az egyeztetett megállapodást már aláírta, elfogadta. 
Amennyiben a képvisel�-testület is elfogadja, akkor január 29-én kerül sor a felszámolónál az 
aláírásra, minkét oldalon ügyvédi jelenléttel, illetve ellenjegyzéssel. 
 
Schüszterl Károly: Tehát ez azt jelenti, hogy amit 2002-ben és a kés�bb kötött szerz�dések, 
érvényüket vesztik, semmisek lesznek? 
 
Mikesy Tamás: Igen, ez a megállapodás egyik pontjába bele van foglalva. 
 
Hintenberger András: A 32 milliós t�kekövetelés mib�l állt össze? 
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Dr. Szabó Attila: Ez a 2010. november 15-t�l 2013. december 31-ig kiállított 
vízdíjszámlákból. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: A vízjogi nyilvántartásba történ� bejegyzés mennyi id�t vesz 
majd igénybe?  
 
Félegyházi András: A kút használati engedélyében nevesítve vannak a használók és a 
Castrum is nevesítve van és annak a kezel�je az Ásványvíz Kft, ennek a megállapodásnak az 
aláírásával kapcsolatosan azonnal értesíteni fogja az önkormányzat �t, hogy kezdeményezze a 
vízjogi engedély módosítását. A vízügyi hatóság a fennálló szerz�déses rendet fogja az 
engedélyében átvezetni. 
 
Dr. Szabó Attila: Itt egy három lépcs�s szerz�déses konstrukció volt annak idején, amib�l 
most az egyik fél kiesik. Ezért alapvet�en az önkormányzatnak az Ásványvíz Kft-vel kötött 
szerz�dését felül kell vizsgálnia és szükség esetén módosítania kell.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító indítvány nem hangzott 
el, ezért 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  
17/2014. (01.27.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Város 
Önkormányzata és a Castrum Visegrád Kft „fa” (1085.Budapest, Baross u. 24.) között - a 
2002. december 20-án az Önkormányzat tulajdonát képez� Visegrád-Lepence völgyi K7-es 
termálvizes kút hasznosítása tárgyában határozott id�re (99 évre) kötött szerz�déses 
jogviszony lezárása, s a jogviszonyból következ�  kölcsönös követeléseik miatt indult peres 
eljárások megszüntetése érdekében kötend� peren kívüli megállapodáshoz hozzájárul, azt - a 
határozat mellékletét képez� tartalommal – elfogadja. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a - határozat mellékletét képez� tartalommal- a Castrum Visegrád Kft 
„fa”-val a peren kívüli megállapodást aláírja. 
 

Határid�:   2014. január 31. 
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. 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
Szám:    5/2014. 
Határozatok száma: 19-31/2014 (02.13.) 
Rendeletek száma:  1/2014. (II.14.) 
   2/2014. (II.14.) 

JEGYZ�KÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2014. február 13-án megtartott nyílt ülésér�l 

 
 

1. Fellegvár Óvoda fejlesztésére, felújítására „az egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 
4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján pályázat benyújtása 

 
2. Visegrád Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztet� 

ügyletekb�l ered� fizetési kötelezettségeinek alakulása 
 

3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
 

4. Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel�sség� 
Társaság felügyel�-bizottsági tagjainak a megválasztása 

 
5. Köztisztvisel�k cafeteria szabályzatának módosítása 

 
6. A hulladékgazdálkodás és köztisztaság helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 
 

7. Visegrád, F� u. 85/B szám alatt található üzlethelyiség (hentesüzlet) bérbeadása 
 

8. Visegrád, Kisoroszi révkiköt� megközelítését szolgáló a 064 hrsz ingatlanon 
meglév� két járda további használatához tulajdonosi hozzájárulás kérés 
megvitatása 

 
9. Önkormányzati tulajdonú munkagépek (MTZ82 traktor, Multicar 

kistehergépkocsi, MTZ-552 motor és Fiedler FFA 400M-K típusú rézs�vágó) 
értékesítése 

 
10. Visegrádi Sportegyesület által az el�min�sítéses (TAO) pályázaton való 

részvételhez önkormányzati hozzájárulás 
 

11. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2014. február 13-án 19:00 
órakor a Palotaház tárgyalótermében 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 7 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a meghívóban szerepl� 
napirendi pontokat, melyhez képest az alábbi módosító javaslatot tette: 1. napirendi pontként 
javasolta tárgyalni a Fellegvár Óvoda felújítására benyújtandó pályázatról szóló döntést, a 9. 
napirendi pontot, a Mozi köz építésére érkezett ajánlatok megvitatását javasolja levenni a 
napirendr�l, tekintettel arra, hogy a döntés el�készítése még nincs olyan állapotban, hogy 
err�l ma döntsön a testület. Ezen napirendi pont helyett javasolja felvenni a Visegrádi Sport 
Egyesület TAO pályázaton való részvételéhez szükséges önkormányzati hozzájárulás 
megvitatását. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Tekintettel arra, hogy nem tud részt venni a teljes ülésen, ezért 
a min�sített döntést igényl� rendeletalkotást a hulladékgazdálkodásról javasolja el�re venni 6. 
napirendi pontként. 
 
Félegyházi András: Egyetért alpolgármester úr javaslatával. Kérdezte a képvisel�ket, aki a 
napirendhez érkezett módosító javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az ilyenképpen módosított napirendet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 
Napirend el�tt: 
 
Mikesy Tamás: Tájékoztatást adott arról, hogy az Ügyrendi Bizottság 2014. február 11-én 
ülést tartott, ahol megvizsgálta a képvisel�i vagyonnyilatkozatokat, és minden képvisel� 
tekintetében rendben találta, így mindenki gyakorolhatja képvisel�i jogait. 
 

1. npr: Fellegvár Óvoda fejlesztésére, felújítására „az egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól” szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján pályázat benyújtása 

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Fellegvár Óvoda fejlesztésére, felújítására a Belügyminisztérium idén is 
kiírt egy pályázatot. Az önkormányzat tavaly is pályázott rá, de akkor forráshiány miatt nem 
kapott támogatást. Most változatlan tartalommal ismét benyújtható. Azért szükséges 
sürg�sséggel megtárgyalni, mert a pályázat benyújtási határideje a mai nap. A támogatással 
igényelhet� összeg 28.693.207,- Ft, a szükséges öner� 7.173.304,- Ft. 
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Félegyházi András: Valóban a tavalyi pályázat egy az egyben benyújtható, tehát ez egy 
olyan lépés, amit mindenképpen szükséges volna megtenni, annál is inkább, hogy az 
önkormányzat az óvoda b�vítését tervezi. 
 
Hintenberger András: Tehát ez másik épület nyílászáró cseréjét, szigetelését is jelenti? 
 
Félegyházi András: Igen, ami belefér a pályázatba, f�ként a nyílászáró csere, szigetelés, 
utcai homlokzat rendbetétele. 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�-testületének  
19/2014. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 
Belügyminisztérium által ”az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 4/2014. (I.31.) 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 2014. 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 2014. évi költségvetésr�l szóló 1/2014. (II.14.) 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: 2014. február 13. 

 
2. npr: Visegrád Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztet� 

ügyletekb�l ered� fizetési kötelezettségeinek alakulása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

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



 

5 

Dr. Szabó Attila: Az államháztartásról szóló törvény el�írja, hogy az önkormányzatnak a 
költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania a saját bevételeinek és az 
adósságot keletkeztet� ügyletekb�l ered� fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követ� 3 évre várható alakulását. A bevételeket nehéz el�re meghatározni, különösen az 
idegenforgalmi adó tekintetében, ezért a következ� 3 évre is az ez évre tervezett adatokkal 
számoltak. A fizetési kötelezettséget pedig a városközpont önerejére felvett hitel törleszt� 
részletei képezik, egyéb hitel nincsen és nem is tervez felvenni az önkormányzat. 
 
Bálint Zsolt: A 2015. évre milyen lízing kötelezettsége van az önkormányzatnak 1.220.000,- 
Ft összegben? Tudomása szerint már lejár ebben az évben a lízing. 
 
Dr. Szabó Attila: Igen, így van, itt egy elírás történt, véletlenül benne maradt ez az összeg a 
táblázatban, ezt korrigálni szükséges. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, kérdezte a képvisel�ket, aki Bálint Zsolt képvisel� úr által jelzett  módosítással 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  
20/2014. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja Bálint Zsolt 
képvisel� azon módosító javaslatát, mely szerint a saját bevételek és fizetési kötelezettség 
tábla Pénzügyi lízingb�l ered� fizetési kötelezettség 2015. évi soron lév� 1.202eFt kerüljön 
törlésre. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel egyéb módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az 
el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot, az el�bb elfogadott módosítással együtt 
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  
21/2014. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete figyelemmel „az államháztartásról” 
szóló CXCV. törvény 29/A.§-ban foglaltakra az önkormányzat saját bevételeinek a 
költségvetési évet követ� három évre várható összegét - a határozat mellékletét képez� 
tartalommal - állapítja meg. 
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2) A képvisel�-testület „az államháztartásról” szóló CXCV. törvény 29/A§-ban 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 (2015-2017) várható összegét - a határozat mellékletét képez� 
tartalommal - állapítja meg.  
 
Határid�: ---- 
Felel�s: ---- 
 

3. npr: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 Meghívott: Láng Anikó Pénzügyi Csoportvezet� 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a költségvetés összeállításánál a szakmai munka 
nagy részét Láng Anikó pénzügyi csoportvezet� végezte, ezért felkérte az el�terjesztés 
ismertetésére. 
 
Láng Anikó: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsággal közösen úgy kezdték el a munkát, 
hogy számba vették a reálisan várható bevételeket, és olyan kiadásokat terveztek, amelyek 
várhatóan szükségesek lesznek az év folyamán. Figyelembe kellett venni, hogy elindult a 
városközpont beruházás, és remélhet�leg ebben az évben még az árvízvédelmi gát 
kivitelezése is elindul. Az volt a cél, hogy a 2013-ban kitermelt pénzmaradvány megmaradjon 
és csak az idei bevételeket költse el az önkormányzat. A kiadási oldalon próbálták a nagy 
beruházások mellett figyelembe venni a Városfejlesztési Bizottság javaslatait, ezeket a 
Bizottság által meghatározott fontossági sorrendben igyekeztek beállítani a bevételek terhére, 
mintegy 64 millió forint összegben.  Így a városközponton kívül fontos beruházásokat meg 
tudnak valósítani az idén úgy mint a Schulek utca II. ütemét, járdafelújításokat, buszvárók 
tervpályázatát, az óvoda homlokzat felújítását. Emellett a homlokzat felújítási pályázatot is 
folytatni szeretné az önkormányzat, az el�irányzatok között ez is szerepel.  A szociális 
ellátásokat és támogatásokat szintén az illetékes Népjóléti Bizottság kéréseinek, illetve 
javaslatainak figyelme bevételével állították össze. A költségvetés f�összege 2.420.462 ezer 
forint, ennek a legjelent�sebb része beruházási, illetve felújítási kiadás. A m�ködési kiadás 
536.966 millió forint, a beruházási kiadás 1.874.677 ezer forint, melyb�l több, mint 1 milliárd 
forint a gát beruházás lesz.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megpróbálta mind az intézmények kérését, mind a 
beruházási igényeket figyelembe venni, mindezt úgy, hogy a tavalyi évet tartani tudják. Egy-
két olyan beruházást próbáltak meg megvalósítani, például az óvoda konyháján egy üst, ami 
már sok éve probléma volt. Fontosnak tartja, hogy az önkormányzat úgy döntött, hogy a 
legalacsonyabb keresettel rendelkez� önkormányzati alkalmazottaknak, a dadusoknak és a 
konyhán dolgozóknak megpróbáltak a fizetésén emelni. A beruházásoknál próbáltak úgy 
tervezni, hogy a Városfejlesztési Bizottság I. ütemtervét meg lehessen valósítani. A II. 
ütemtervre vonatkozóan majd május környékén látják, hogy mit tudnak még ebben az évben 
megvalósítani. De egyel�re 64 millió forintot tudnak biztosan beállítani kisebb beruházásokra. 
Remélhet�leg a gát projekt beindul és a városközpont készen lesz ebben az évben, de várható, 
hogy még ezek kapcsán is el�jön néhány plusz kiadás. A biztos tervezésre törekedtek és 
bíznak az adófizet�k pozitív hozzáállásában.  
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Hintenberger András: A Népjóléti Bizottság nevében köszöni, hogy sikerült tartani az 
eddigi támogatási kereteket, viszont a költségvetés 16. számú mellékeltében egy cserét kér. A 
3. és 8. sor a társadalmi önszervez�dések támogatása és a pályázat kulturális alkotómunka 
támogatására sorok összegét kéri megcserélni. Tehát a 3. sorban a társadalmi 
önszervez�déseknél szerepeljen 1.500.000,- Ft, a 8. soron a pályázat kulturális alkotómunka 
támogatására pedig 2.000.000,- Ft legyen el�irányozva. A bizottság végig gondolta az eddigi 
gyakorlatot és meglátása szerint az Ifjúsági Alap keretösszegbe szükség van a nagyobb 
támogatásra.  
 
Láng Anikó: Ez a költségvetést abszolút nem befolyásolja, tehát a módosítás átvezethet�. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pro Visegrád Kft-nek, bár �k nem kérték, de egy biztonsági 
tartalékot, 1 millió forinttal beállítottak, ha a palotajátékok esetén véletlenül plusz költség 
keletkezne.  
 
Bártfai István: A TAO pályázatra beállított összeg az idei? 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy ezt még tisztázni szükséges az egyesülettel, mert 
ellentmondásos információi voltak a bizottságnak, ezért beállították most ezt az összeget, de 
ezt még pontosítani kell. 
 
Bártfai István: Az Visegrádi Sport Egyesületnek 1.300.000,- Ft van betervezve, de 
véleménye szerint ebb�l 200.000,- Ft-ot le lehetne venni, hiszen ebben vannak olyan 
költségek, amelyek a TAO pályázatból elszámolhatóak lesznek. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy mivel a támogatásokról minden esetben szerz�dés fog 
készülni, ezért a testület arról majd külön dönthet, hogy ebb�l a keretb�l mennyit ad oda, ez 
nem azt jelenti, hogy mindet át kell adni, ez a sor egy el�irányzatot jelent.  
 
Dr. Szabó Attila: Ha 200.000,- Ft-al csökken ez a sor, akkor az egész költségvetési f�összeg 
változik. 
 
Bártfai István: Elfogadja, ha kés�bb majd a támogatási szerz�déssel ez újra testület elé kerül. 
 
Schüszterl Károly:  Városfejlesztési Bizottság által meghatározott beruházások listáján 
szerepelt, de már nem került bele a költségvetésbe a mozi hátsó részének a lebontása és a 
régészeti feltárása, mivel az a rész életveszélyessé vált. Ezért javasolja, hogy amennyiben id� 
közben plusz pénz folyik be, amit beruházásra lehet fordítani, akkor azt erre csoportosítsák. 
 
Félegyházi András: Igen, ez valóban fontos dolog lenne, tehát ezt a kérést tudja támogatni, 
s�t véleménye szerint a bontást a tavasz folyamán az önkormányzat alkalmazottaival 
mindenképpen meg fogják tudni csinálni. 
Mivel a költségvetéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem 
hangzott el, megköszönte Pénzügyi Bizottság, pénzügyi csoportvezet� asszony, aljegyz� úr, 
valamint a képvisel�k a költségvetés megtervezésében nyújtott segít�kész munkáját. Kérdezte 
a képvisel�ket, aki Hintenberger András képvisel� azon módosító javaslatát elfogadja, hogy a 
16. számú melléklet 3. és 8. sorának pénzösszege fel legyen cserélve, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás  nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
22/2014. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Hintenberger András képvisel� azon módosító javaslatát, mely szerint a 2014. évi 
költségvetési tervezet m�ködési célú támogatás, pénzeszközátadás tábla „társadalmi 
önszervez�dések támogatás” soron  1500,- eFt, a „pályázat kulturális alkotómunka 
támogatására” soron pedig 2000,- eFt kerüljön betervezésre. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Több módosító javaslat nem lévén, felhívta a figyelmet, hogy rendelet 
alkotásról lévén szó, annak elfogadásához min�sített többség, azaz 4 igen szavazat szükséges. 
Kérdezte a képvisel�ket, aki az önkormányzat 2014. évi költségvetésér�l szóló rendeletet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletét 
elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésér�l 
 (A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi)  
 

4. npr: Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felel�sség� Társaság felügyel�-bizottsági tagjainak a megválasztása 

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Mikesy Tamás: A Kft. felügyel� bizottsági tagjainak lejárt a mandátuma, ezért új felügyel� 
bizottsági tagokat kell választani. Cseke Lászlóval, az ügyvezet�vel ez ügyben egyeztetett és 
megpróbáltak egy olyan 5 tagú tagságot összeállítani, akiknek a munkája révén sokkal 
szélesebb kör� m�ködést tudnak majd ellátni, segítve, ezzel többek között a palotajátékok 
megrendezését. A b�vítés oka tulajdonképpen az, hogy nagyobb szerepet kívánnak szánni a 
jöv�ben ennek a bizottságnak. A javasolt új tagok a következ�k: Gerstmayer Beáta, Molnár 
Erzsébet, Illés Gábor, Dr Ujsághy György és Hintenberger András. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsoltban sem kérdés, sem hozzászólás, sem 
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, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül   a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
23/2014. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, mint a Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel�sség� Társaság taggy�lési jogait gyakorló 
szerve úgy dönt, hogy a felügyel�-bizottsági tagok számát 2014. március 1-t�l 3 f�r�l 5 f�re 
emeli, azaz ett�l az id�ponttól határozott id�tartamra öt évre 5 tagú felügyel� bizottságot hozz 
létre. 
2) A Képvisel�-testület, mint a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felel�sség� Társaság taggy�lési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy 2014. 
március 1-t�l öt évre az alábbi személyeket választja meg felügyel�-bizottsági tagoknak, mivel 
a korábbi felügyel� bizottsági tagok alapító okiratban megjelölt öt éves határozott 
id�tartamra szóló mandátumuk lejárt: 
a) Hintenberger András László (szül. hely, id�: Esztergom, 1972.04.12., anyja neve: Koncz 
Judit Gizella,  lakcím: 2025 Visegrád, Széchényi u. 10.) 
b) Illés Gábor Ern�  (szül. hely, id�: Budapest, 1979.04.05., anyja neve: Fehér Gyöngyi 
Mária, lakcím: 1145 Budapest, Amerikai út 93.) 
c) Molnár Erzsébet (szül. hely, id�:Veszprém, 1974.10.28., anyja neve:Tömpe Erzsébet,  
lakcím:2025 Visegrád, F� u. 55.), 
d) dr. Ujsághy György (szül. hely, id�: Esztergom, 1979.03.08., anyja neve: Abonyi Andrea, 
lakcím: 2162 �rbottyán Csáky Miklós u. 1/A.)  
e) Vitézné Gerstmayer Bea (szül. hely, id�:Budapest, 1971.06.13., anyja neve: Basity 
Krisztina, lakcím: 2025 Visegrád, Mátyás király út 60.)  
3) A Képvisel�-testület, mint a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felel�sség� Társaság taggy�lési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy elfogadja a 
Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft (Cg. 13-09-126346, székhely: 
2025 Visegrád F� utca 81., ügyvezet�: Cseke László) alapító okiratának (felügyel�-bizottsági 
tagok száma és személyek változásával kapcsolatos) módosítását, az Alapító Okirattal 
egységes szerkezetbe foglalva.  
4) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az alapító okirat 
aláírására.  
 

Határid�:  cégbírósági nyilvántartás megkeresésére 2014. február 28. 
Felel�s:    Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: Köztisztvisel�k cafeteria szabályzatának módosítása 

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A költségvetési törvény értelmében a köztisztvisel�k cafeteria kerete egy 
naptári évre kerül megállapításra, így ebb�l kifolyólag a költségvetés módosításával ezt a 
szabályzatot is minden évben módosítani kell, vagyis meg kell határozni a keretet. A törvény 
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kimondja a minimumot, amely az illetményalap ötszöröse, ami 193.250,- Ft, a maximum 
pedig bruttó 200.000,- Ft. Ebben az évben is, mint tavaly a bruttó 200.000,- Ft keretösszegre 
tesz javaslatot és kéri annak elfogadását. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyetlen kérésük volt, hogy 
ez a keretösszeg az önkormányzat valamennyi dolgozójára egységes legyen. Jegyz� úr 
elmondta, hogy ez mindenkinek ugyanannyi, a bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsoltban sem kérdés, sem hozzászólás, sem 
módosító javaslat 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  
24/2014. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete megtárgyalta és a határozat 
mellékletét képez� tartalommal Visegrádi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M�ködési 
Szabályzatához rendelt köztisztvisel�k cafetéria-juttatásának a szabályzatát a módosításokkal 
együtt jóváhagyta.  
 
Felel�s: ---- 
Határid�: ---  
 

6. npr: A hulladékgazdálkodás és köztisztaság helyi szabályairól 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 január 1-vel lépett hatályba az új hulladékgazdálkodásról szóló 
törvény, mely számos új szabályozást vezetett be, ezért szükségessé vált a helyi 
önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata. Mivel a rendelet nagy mérték� módosítására 
volna szükség, ezért egy új rendelet megalkotására tesz javaslatot a fels� szint� 
jogszabályoknak való megfelelés érdekében. A rendelet szövegezése során figyelemmel volt a 
jelenlegi gyakorlatra, illetve a szolgáltatást végz� cégre egyaránt. A rendelet tartalmazza a 
közszolgáltató jogait és kötelezettségeit, illetve az ingatlantulajdonosok jogait és 
kötelezettségeit, valamint külön a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelkezéseket. A 
rendelet társadalmi egyeztetésre került, egy lakostól érkezett észrevétel, javaslat, melyek 
beépítésre kerültek a rendelet tervezetbe, továbbá Hintenberger András képvisel� úr 
fogalmazott még meg módosításokat, melyek szintén beépítésre kerültek. A Városfejlesztési 
Bizottság már ezen javaslatokkal együtt tárgyalta a rendelet tervezetet. Ezen kívül a 
hulladékszállítást végz� cégnek is kiküldésre került a tervezet, nem élt észrevétellel, illetve 
javaslattal. 
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Bártfai István: Bizottság tárgyalta és örömmel látta, hogy minden részletre kiterjed�, 
egyértelm� szabályok kerültek bele a rendeletbe. Egyetlen észrevétele van, hogy a 
hulladékgy�jt� edényzetek terhelhet�ségére a 20 kg-ot kevésnek véli, javasolja ezt 30 kg-ra 
emelni.  
 
Schüszterl Károly: Egyetért Bártfai István javaslatával. 
 
Hintenberger András: Véleménye szerint ha fölemelik 30 kg-ra a terhelhet�séget, akkor 
ezzel azt fogják sugallni, hogy belerakhatnak nehéz hulladékot is a hulladékgy�jt�be a 
lakosok. Az olyan jelleg� hulladékot külön gy�jti a VKG. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, kérdés, illetve módosító 
javaslat nem volt. El�ször az elhangzott módosító javaslatot tette föl szavazásra. Kérdezte a 
képvisel�ket, aki Bártfai István képvisel� javaslatával egyetért, mely szerint a hulladékgy�jt� 
edényekben elhelyezhet� hulladék maximális súlya 30 kg legyen, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
25/2014. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet Bártfai István képvisel� azon 
módosító javaslatával, mely szerint a hulladékgazdálkodás és köztisztaság helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendeletben a hulladékgy�jt� edényekben elhelyezhet� hulladék 
maximális súlya 30 kg-ban legyen szabályozva. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A módosító javaslat nem került elfogadásra. Felhívta a figyelmet, hogy 
rendelet alkotásról 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 nélkül a hulladékgazdálkodás és köztisztaság helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendeletét elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodás és köztisztaság helyi szabályairól  
 (A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi)  
 

- Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester távozott az ülésteremb�l, így a képvisel�-
testület 6 f�vel van jelen (7 f�b�l), határozatképes – 
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Beszámoló a két ülés között eltelt id�szak fontosabb eseményeir�l 
 

Félegyházi András: Beszámolt a két ülés között eltelt id�szak fontosabb eseményeir�l. 
Elmondta, hogy január 27-én a testület rendkívüli ülést tartott, melynek egyetlen napirendi 
pontja volt, Visegrád Város Önkormányzata és Castrum Visegrád Kft felszámolója közötti 
peren kívüli megállapodás elfogadása. A megállapodás aláírása megtörtént, a felszámoló 
eleget tett az abban szerepl� fizetési kötelezettségének, így a város visszavonta a bírósági 
keresetét a Kft-vel szemben. Röviden ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy a K7-es termálkút 
használati joga ismét a városé, tehát az a 99 évre kötött szerz�dés, amit 2002-ben született a 
cég és Visegrád Város között, az megsz�nt. Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon örömteli hír és 
meg kell köszönni mindazoknak, akik ebben részt vettek, közülük is kiemelné Dr. Kiss 
György ügyvéd urat, aki nem csak a perbeli képviselettel, de a pertaktikai lépésekben is 
komoly szerepet vállalt.  
 
Bálint Zsolt: Kérte, hogy fejtse ki a polgármester úr, hogy hogyan került vissza a város 
kezébe a kút használati joga. 
 
Félegyházi András: Gyakorlatilag a város most visszavásárolta a kút használati jogát, 
amelyet annak idején 2002-ben a cég 99 évre, 40 millió forintért megvásárolt a várostól. 
Ennek könyv szerinti értéke 28 millió forint volt, ezzel szemben a városnak volt egy ennél 
lényegesen nagyobb számlakövetelése a kifizetetlen vízdíjakból és bírósági ítélet alapján 
fennálló követelésb�l. Ezt a felszámolóval egy olyan egyezségben számolta el az 
önkormányzat, hogy a könyv szerinti értékkel szembeállították a számlaköveteléseket, az ezen 
felüli részt, mintegy 6,5 millió forintot a cég kifizetett és az ezen fölül megmaradó kb. 7 millió 
forint a végelszámolásnál kerül elszámolásra.  
 

7. npr: Visegrád, F� u. 85/B szám alatt található üzlethelyiség (hentesüzlet) 
bérbeadása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Szabó László 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A hentes üzlet bérleti szerz�dése lejárt, ebb�l kifolyólag a lakások és 
helyiségek bérletére vonatkozó önkormányzati rendelet szerint a testületnek döntenie kell 
annak bérbeadásáról. Az üzlethelyiség bérletét nem szükséges pályáztatni, mivel a bérl� a 
bérleti szerz�désben szerepl� kötelezettségeit teljesítette, így az önkormányzati rendelet 
lehet�séget ad a bérleti szerz�dés meghosszabbítására, további 5 évre. El�zetesen Szabó 
Lászlóval egyeztetésre került a szerz�dés tervezet, � elfogadja azt, azzal a pontosítással, hogy 
� valójában csak 58 m²-t használ, szemben a korábban megállapított 72 m²-el. A Pénzügyi 
Bizottság a bérleti díj vonatkozásában megtárgyalta a kérelmet. 
 
Bálint Zsolt: A Bizottság javasolja a szerz�dés megkötését, mivel a bérl� valóban teljesítette 
a kötelezettségeit, a bérleti díjat a tavalyi árban javasolja a bizottság megállapítani. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem 
módosító javaslat nem volt, felolvasta a határozati javaslatot, kérdezte a képvisel�ket, aki azt 
elfogadja,  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 következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
26/2014. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Szabó László egyéni 
vállalkozónak (2025 Visegrád, Mátyás király u. 57.) 2014. február 1-t�l öt év határozott id�re 
bérbe adja - a határozat mellékletét képez� helyiségbérleti szerz�désben foglalt tartalommal- a 
Visegrád 357/2 hrsz-ú Visegrád, F� u. 85/B. szám alatt található 72 m² alapterület� ingatlanból 
58 m2-nyi üzlethelyiségét. 
2.) A Képvisel�-testület a bérleti díj összegét havi 25.570,- Ft+áfa, mindösszesen 32.474,- Ft 
összegben állapítja meg. 
3.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Szabó Lászlóval kötend� 
helyiségbérleti szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: 2014. február 15. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
8. npr: Visegrád, Kisoroszi révkiköt� megközelítését szolgáló a 064 hrsz ingatlanon 

meglév� két járda további használatához tulajdonosi 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 Dunakanyar Révhajózási Kft. ügyvezet�je Szalay Balázs kérelemmel 
fordult Visegrád Város Önkormányzatához, melyben kérte a Visegrád, 064 hrsz ingatlanon 
meglév�, a Kisoroszi révkiköt� megközelítését biztosító két járda további használatához- és 
az árvízi kiköt�höz vezet� zúzottk� borítású járda 30 cm-rel történ� megemeléséhez 
tulajdonosi hozzájárulás megadását. Mivel a járdák egy része Visegrád, 064 hrsz 
önkormányzati ingatlanon találhatók, ezért a tulajdonosi hozzájárulás megadása a képvisel�-
testület kizárólagos hatásköre. A kérelmet Visegrád Város Önkormányzata 
Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottsága 2014. január 28-án tartott ülésén tárgyalta.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a bizottság a hozzájárulás megadását támogatja. Felhívja a 
kivitelez� figyelmét a járda megemelésénél felhasználni kívánt anyag min�ségére. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat 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: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
27/2014. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Dunakanyar 
Révhajózási Kft. (2027 Dömös, Kossuth L.u.1/B.) ügyvezet�je Szalay Balázs kérelmére a 
Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 064 hrsz ingatlant érint�, a 
Kisoroszi révkiköt�höz vezet� járdák további használatához- és az árvízi kikötés 
megközelítését szolgáló járda 30 cm-rel történ� megemeléséhez a tulajdonosi hozzájárulását 
megadja a következ� feltétellel: 
- A járda megemelésénél felhasználandó anyag megfelel� min�ség� legyen, amit igény esetén 
tudjon igazolni. 
2) Jelen hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem 
mentesít. 
3) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Dunakanyar 
Révhajózási Kft.-t a képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 

Határid�: azonnal 
felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Önkormányzati tulajdonú munkagépek (MTZ82 traktor, Multicar 

kistehergépkocsi, MTZ-552 motor és Fiedler FFA 400M-K típusú rézs�vágó) 
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 a tavalyi évben megvásárolt egy Mercedes Benz típusú 
Unimog gépjárm�vet, a hozzátartozó munkaeszközökkel együtt. Mivel ez a gép olyan 
multifunkcionális, hogy a Város és Községgazdálkodási csoport vezet�je szerint a régi 
munkagépek, többek között az MTZ traktor, a régi multicar tartályos kistehergépkocsi és az 
MTZ 552-es motor és egy Fidler típusú rézs�vágó kasza fölöslegessé vált, javasolja ezek 
értékesítését. Az önkormányzat vagyonrendelete szerint mivel az els� három munkagépnek 
könyv szerinti értéke nulla, így nyilvános pályáztatási eljárás nélkül is értékesíthet�, míg a 
rész�vágó kasza értéke meghaladja azt az összeghatárt, ami után csak pályázati eljárást 
követ�en értékesíthet�. A traktorra, a multicarra, valamint a motorra árajánlatok is érkeztek. 
A legjobb árajánlatot Tukacs József tette 2.280.000,- Ft értékben, ezek bruttó összegek, tehát 
ebb�l az összegb�l az áfát az önkormányzatnak be kell fizetnie és azt nem igényelheti vissza. 
Ennek megfelel�en két határozati javaslat készült, az els� javaslat A) alternatívája az 
értékesítés Tukacs Józsefnek, az általa felkínált áron. A B) alternatíva, hogy nem fogadja el az 
ajánlott árat és megpályáztatja az eszközöket. A második határozati javaslat pedig a rézs�vágó 
kasza pályázati kiírására vonatkozik. ennek a kikiáltási ára a márkaszerviz által javasolt 
2.000.000,- Ft+Áfa.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy el�ször aggályosnak találta, hogy ha most eladják a 
rézs�vágót, akkor az hiányozni fog, de mint megtudta a költségvetésbe már be van tervezve 
egy új. Az is kiderült, hogy a sózás is megoldható másik géppel, tehát tudja támogatni az 
eladást.  



 

15 

 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy költségvetésbe úgy tervezték bele, hogy 3.000.000,- Ft + Áfáért 
vesznek egy f�kaszát az Unimogra, és 4.500.000,- Ft-ért pedig egy sószórót is. Tehát most 
megpróbálják úgy fölszerelni az új unimogot és a multicart, hogy ezek tudják helyettesíteni a 
régi gépeket. 
Javasolja, hogy a gépeket együtt adják el, tehát az A) alternatívát javasolja elfogadni, a 
rézs�vágót pedig ne adják el 2 millió + Áfa alatt semmiképpen.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban további hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az els� határozati javaslat A) alternatíváját elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
28/2014. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) Önk. rendelet 8 § b) pontjában 
biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Visegrád Város Polgármesteri Hivatal 
nevén szerepl�, Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát képez� Belorusz MTZ82 
gyártmányú (frsz: YFS-464) traktort 1.580.000 Ft-ért (1.244.095 Ft+áfa), Multicar-IFA 
gyártmányú (frsz:CCG-279) tartályos kistehergépkocsit 500.000 Ft-ért (393.701 Ft+áfa), míg 
MTZ-552 gyártmányú motort 200.000 Ft-ért (157.480Ft+áfa) mindösszesen 2.280.000 Ft-ért 
(1.795.276 Ft+áfa) értékesíti - vételi ajánlatában foglalt tartalommal - Tukacs Józsefnek 
(4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 58.). 
2) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Tukacs Józseffel 
kötend� adásvételi szerz�dések aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� második 
határozati javaslatot, vagyis a rézs�vágó megpályáztatását elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül   a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
29/2014. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól (továbbiakban: vagyonrendelet) szóló 5/2012. (III.29.) Önk. 
rendelet 8 § b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Visegrád Város 
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Önkormányzat tulajdonát képez� Fiedler FFA 400M-K típusú rézs�vágó kaszát 
(továbbiakban: rézs�vágó kasza) 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. A rézs�vágó kasza kikiáltási ára: 2.000.000,- Ft+áfa=2.540.000 Ft.  
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 a rézs�vágó 
kaszára érkezett konkrét vételi ajánlatok ismeretében meghozható a végleges döntés. 
 

Határid�: 2014. március 20. 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
− Félegyházi András 20 óra 44 perckor öt perc szünetet rendelt el-, majd az öt perc 

szünetet követ�en a képvisel�-testületi ülés folytatódott.-  
 

10. npr: Visegrádi Sportegyesület által az el�min�sítéses (TAO) pályázaton való 
részvételhez önkormányzati hozzájárulás 

 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Visegrádi Sport Egyesület megkereste az önkormányzatot a tekintetben, 
hogy az idei évben is megnyílt az ún. TAO pályázat, melyre szeretnének pályázni. Beadási 
határid� 2014. február 14. A pályázat 2 évre szól, tehát a most benyújtott pályázaton 
esetlegesen elnyert támogatást 2015. június 30-ig kell felhasználni. 70%-os támogatottságú a 
pályázat, azaz 30%-os önrészt szükséges biztosítani hozzá. A pályázatot csak sport 
egyesületek nyújthatják be. Mivel az önrész teljes egészében nem áll rendelkezésére az 
egyesületnek, ezért kéri az önkormányzat támogatását. A pályázatban szerepl� 1., 3., 5., soron 
lév� tételek önrészét 484.000,- Ft-ban tudja vállalni, az 1.296.000,- Ft önrészhez kéri az 
önkormányzat segítségét.  
 
Bálint Zsolt: Az általuk vállalt 484.000,- Ft önrészb�l 280.000,- Ft az a pénz, amit az 
önkormányzat adott az el�z� évi pályázatához. 
 
Mikesy Tamás: A következ� módosító indítványt terjesztette el�: Visegrádi Sportegyesület  
által 2014. évi el�min�sítéses TAO pályázatra benyújtandó kérelme 6. 7. 8. 9. 10. sorait 
feltételek nélkül támogassa az önkormányzat, az 1. 3. és 5. sorokat azzal a kitétellel, hogy a 
megvalósításához szükséges önrészt a Visegrádi Sport Egyesület Biztosítja. A kérelem 2. 
sorát egyáltalán ne, a 4. sorból a gyepszell�ztetésre vonatkozó részt se támogassa, hanem a 
gyepszell�ztetés rész helyett 1.016.000,- Ft összeg erejéig öntöz�berendezés hydrofor 
szivattyú állomásának megvalósítását támogassa az önkormányzat. Összegszer�ségben így 
minimális az eltérés.  
 
Félegyházi András: Azt kell tisztán látni, hogy ez most egy olyan támogatás, amely mellett 
pénzügyi értelemben vett kötelezettségvállalás nincsen, mert a most elfogadott költségvetés 
ezt nem tartalmazza. Amennyiben majd oda jut a folyamat, hogy erre már szükség lesz, akkor 
majd ismét tárgyalnia kell róla a testületnek.  
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Bálint Zsolt: Annyit tegyen azért hozzá az önkormányzat, hogy ezt az anyagi támogatást 
abban az esetben tudja csak biztosítani, ha a 2013-as és 2014-es pályázatokhoz nyújtott 
támogatásról teljes egészében beszámolnak és azokat a feladatokat megvalósították.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki Mikesy Tamás képvisel� módosító javaslatával 
egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül   a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
30/2014. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja Mikesy Tamás 
képvisel� azon módosító javaslatát, mely szerint  a Visegrádi Sportegyesület  által a Magyar 
Labdarúgó Szövetség amat�r labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öltöz�k) felújítását 
támogató, 2014. évi el�min�sítéses pályázatra benyújtandó kérelme 6. 7. 8. 9. 10. sorait 
feltételek nélkül támogassa, az 1. 3. és 5. sorokat azzal a kitétellel, hogy a megvalósításához 
szükséges önrészt a Visegrádi Sport Egyesület Biztosítja. A kérelem 2. sorát egyáltalán ne, a 
4. sorból a gyepszell�ztetésre vonatkozó részt se támogassa, hanem a gyepszell�ztetés rész 
helyett 1.016.000,- Ft összeg erejéig öntöz�berendezés hydrofor állomásának megvalósítását 
támogassa az önkormányzat. 
 

Felel�s: --- 
Határid�: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az elfogadott módosításokkal együtt a 
pályázat benyújtásához hozzájárul, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
31/2014. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi Sportegyesület 
(2025 Visegrád, F� u. 81.) által a Magyar Labdarúgó Szövetség amat�r labdarúgó-
létesítmények (labdarúgópályák, öltöz�k) felújítását támogató, 2014. évi el�min�sítéses 
pályázatra benyújtandó kérelme 6. 7. 8. 9. 10. sorait feltételek nélkül  támogatja, az 1. 3. és 5. 
sorokat azzal a kitétellel, hogy a megvalósításához szükséges önrészt a Visegrádi Sport 
Egyesület Biztosítja. A kérelem 2. sorát egyáltalán nem, a 4. sorból a gyepszell�ztetésre 
vonatkozó részt nem támogatja. A 4. sor gyepszell�ztetés rész helyett 1.016.000,- Ft összeg 
erejéig öntöz�berendezés hydrofor állomásának megvalósítását támogatja.  
 

Felel�s: --- 
Határid�: --- 

 
 



 

18 

11. npr: Egyebek 
 
Bártfai István: A Mátyás király utcában óriási kátyúk vannak, fel kellene szólítani a 
közútkezel�t, hogy javítsák ki ezeket.  
 
Félegyházi András: A következ� két hétben ezt ismételten meg fogja tenni a hivatal. 
 
Bálint Zsolt: A Városfejlesztés Bizottságtól kérdezi, hogyan áll a Sziget utcai bérlakások 
felújítása. 
 
Bártfa István: Elmondta, hogy a küls� h�szigetelést kellene elvégezni, tavaly �sszel már 
nem lehetett ennek nekikezdeni, de tavasszal ezt el lehet végezni. Az ügy folyamatban van, a 
f�építész úr végzi ennek el�készítését.  
 
Félegyházi András: További hozzászólás, illetve kérdés nem lévén, 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:    6/2014. 
Határozatok száma: 32-62/2014 (02.13.) 
Rendelet száma:  3/2014. (II.21.) 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2014. február 20-án megtartott nyílt ülésér�l 

 
1. A Véd�n�i Szolgálat Beszámolója 2013. évi éves munkájáról 
2. Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi támogatás felhasználásáról 
3. Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2013. évi 

tevékenységr�l 
4. Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttm�ködési megállapodás 

módosítása 
5. A képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 4/2011. 

(III.24.) számú rendelet módosítása  
6. Az Állami Számvev�szék által 2013. évben a Visegrádi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat gazdálkodásának ellen�rzése kapcsán feltárt megállapításaihoz készült 
intézkedési terv megtárgyalása  

7. Sziget utca 11/1. számú önkormányzati bérlakás bérletére beérkezett pályázat 
elbírálása 

8. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, Rendeletalkotási Ütemterv elfogadása 
9. A közösségi együttélés alapvet� szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeir�l szóló 20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására a 
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesülett�l érkezett kérelem 
megtárgyalása   

10. Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 
11.  „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú (KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-

0009) projekt keretében a Mozi Köz kiépítésére érkezett árajánlatok megvitatása 
12. Schulek utca (I. ütem) útépítési hozzájárulás  
13. Dunai árvíz következtében megrongálódott utak helyreállítására beérkezett 

árajánlatok megvitatása  
14. A 2014. évi homlokzat felújítási pályázat elbírálása 
15. Lelátó felújítására érkezett árajánlatok megvitatása  
16. Visegrád, Duna-parti területek rendezése ügyében belterületbe vonásról szóló 

nyilatkozat kiadása 
17. A 2014. évi éves közbeszerzési terv elfogadása 
18. A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. ajánlatának megvitatása digitális térkép 

szolgáltatásra 
19. Pázmány Péter utca 3. szám (610 hrsz) alatti ingatlanon és mögötte lév� pince és 

partfalomlása miatti károk helyreállítása kapcsán a közbeszerzési eljárás megindítása 
20. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2014. február 20-án 18:00 órakor 
a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
    Félegyházi András polgármester 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 
     
 
    Bártfai István 
 
 
Meghívott: 
 
     
    Mokrai Gabrilla Visegrádi Rend�r�rs parancsnok 
    Zoltán Erika Együtt Kulturális Egyesület elnöke 
    Szendrey Lajos Visegrádi Sport Egyesület utánpótlásedz� 
    Cseke László TDM Egyesület 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a meghívóban szerepl� napirendet, 
mellyel kapcsolatban az alábbi módosító javaslatot tette. Az 1. napirendi pontot javasolja levenni, 
mivel Mokrai Gabriella �rsparancsnok beteg lett, így ma nem tud megjelenni. Így a napirendek 
sorába 16. napirendi pontként javasolja felvenni a Visegrád, Duna-parti területek rendezése ügyében 
belterületbe vonásról szóló nyilatkozat kiadását, 17. napirendi pontként javasolja felvenni a 2014. 
évi éves közbeszerzési terv elfogadását, 18. napirendi pontként javasolja felvenni a Nemzeti 
Kataszteri Program Nonprofit Kft. ajánlatának megvitatását digitális térkép szolgáltatásra, 19. 
napirendi pontként javasolja felvenni a Pázmány Péter utca 3. szám (610 hrsz) alatti ingatlanon és 
mögötte lév� pince és partfalomlása miatti károk helyreállítása kapcsán a közbeszerzési eljárás 
megindítását. Kérdezte a képvisel�ket, aki az imént felsorolt módosító javaslatokat elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a napirend módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az így módosított napirendet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) az ülés  napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: A Véd�n�i Szolgálat Beszámolója 2013. évi éves munkájáról 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Balogh Zoltánné véd�n� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Balogh Zoltánné véd�n� elkészítette a 2013. évr�l szóló beszámolóját, az 
el�terjesztés kiküldésre került, a Népjóléti Bizottság tárgyalta a beszámolót. 
 
Hintenberger András: A Bizottság tárgyalta a beszámolót, mely a megszokott magas színvonalon 
készült. A véd�n� nem kapott elég lehet�séget különböz� sz�r�programok megszervezésére, ezért a 
Bizottság ez irányban ígéretet tett, hogy ezekre forrást biztosít a jöv�ben. A beszámoló elfogadását 
javasolja a bizottság. 
 
Bálint Zsolt: A költségvetési tartalékba bekerült egy keretösszeg erre a célra. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a véd�n�i beszámolót elfogadja, 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  
32/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Véd�n�i Szolgálat 
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2013. évi éves munkájáról szóló beszámolóját, az abban szerepl� tartalommal. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi támogatás felhasználásáról 
El�terjeszt�: Hintenberger András bizottsági elnök 
Meghívottak: Civil szervezetek vezet�i 

 
Félegyházi András: Felkérte Hintenberger András a Népjóléti Bizottság elnökét, hogy ismertesse 
az el�terjesztést. 
 
Hintenberger András: A Civil Alapnak az a szokásos elszámolási rendje, hogy év végén be kell 
nyújtani a számlákat, majd január közepéig be kell nyújtani egy szöveges beszámolót, kiegészítve 
az elszámoló lappal. A támogatásban részesült szervezetek beküldték a beszámolóikat, illetve a 
Bizottság tárgyalta még ezen kívül a sportpálya üzemeltet�jének és a Visegrádi Sport Egyesületnek 
is a beszámolóját az elmúlt évr�l. A beszámolókkal kapcsolatban a bizottsági ülésen kialakult egy 
kisebb vita, ami helyenként inkább személyeskedésnek is t�nhetett a jelenlév�k számára. 
Véleménye szerint ebb�l az a tanulság, hogy még mindig nem teljesen pontosan fogalmazza meg az 
önkormányzat a feltételeket, illetve a támogatási szerz�désben nem minden kerül rögzítésre. Az idei 
kiírást ki fogják egészíteni olyan elemekkel, amivel ez a kellemetlenség, félreértés elkerülhet� lesz. 
Egyébként köszönet illeti a civil szervezeteket, amiért a kulturális és egyéb területeken szervez� 
munkát végeznek, remélhet�en idén is sokan pályáznak majd, hiszen most egy kicsit nagyobb keret 
is áll a rendelkezésre, mint tavaly. 
 
Szendrey Lajos VSE képviseletében: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen elhangzott kérésnek 
megfelel�en igyekeztek összeállítani az elszámolásukat, azt benyújtották az elszámoló lapon a 
számlákkal együtt, amennyiben ez megfelel a képvisel�-testületnek, akkor további kérdése nincs. 
 
Félegyházi András: Tudomása szerint nem teljes kör� a beszámolásra kötelezett civil szervezetek 
köre, mi a helyzet velük? 
 
Hintenberger András: Egy szervezetet hiánypótlásra fog felkérni a bizottság, mert velük nem 
tudták az ülésen személyesen megbeszélni, mivel nem tudtak jelen lenni. Ezt követ�en ez is testület 
elé kerülhet. 
 
Bálint Zsolt: Ha valamelyik civil szervezet képvisel�i tiszteletdíjból felajánlást kap, akkor azzal 
ugyanúgy el kell számolnia? 
 
Dr. Szabó Attila: Igen, hiszen készült támogatási szerz�dés, abban pedig el� van írva az 
elszámolási kötelezettség. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem hangzott el, sorrendben tette fel szavazásra a civil szervezetek beszámolóinak 
elfogadásáról szóló határozati javaslatokat. Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja az Áprily 
Alapítvány beszámolóját, ezt 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: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
33/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Áprily Iskoláért 
Alapítvány beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2013. 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 az Együtt Kulturális Egyesület beszámolóját 
elfogadja, ezt 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  
34/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Együtt Kulturális 
Egyesület  beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2013. 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 a Soproni Sándor Egyesület beszámolóját 
elfogadja, ezt 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  
35/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Soproni Sándor 
Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2013. 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 a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület 
beszámolóját elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
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ellenszavazat nélkül  (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
36/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi Ifjúsági 
Sziget Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2013. 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 Bártfai Ildikó beszámolóját elfogadja, ezt 
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  
37/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Bártfai Ildikó 
beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2013. 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 a Mátyás Király Cserkészcsapat beszámolóját 
elfogadja, ezt 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  
38/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Mátyás Király 
Cserkészcsapat beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2013. 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 Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület beszámolóját 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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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  
39/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi Fiatalok 
Klubja Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2013. 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 a Visegrádi Sport Egyesület beszámolóját 
elfogadja, 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  
40/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi Sport 
Egyesület beszámolóját a Visegrád Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséb�l nyújtott 
támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képez� beszámoló alapján. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki Bártfai István, a városi sportcentrum 
üzemeltet�jének beszámolóját elfogadja, ezt 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  
41/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Bártfai István, a 
városi sportcentrum üzemeltet�jének beszámolóját a Visegrád Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséb�l nyújtott támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képez� 
beszámoló alapján. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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3. npr: Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2013. évi 
tevékenységr�l 

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Mikesy Tamás igazgató 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamást a  Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár 
vezet�jét, hogy ismertesse a beszámolóját. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy írásbeli beszámolóját nem kívánja kiegészíteni, ha van kérdés, arra 
szívesen válaszol. Bizottsági ülésen részleteiben áttárgyalták a beszámolót. 
 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamást, hogy vizsgálja meg a mozi üzemeltetésének újra 
indításának anyagi és egyéb szükségleteit.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a M�vel�dési Ház beszámolóját elfogadja, 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  
42/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Mátyás Király 
M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár 2013. évi éves munkájáról szóló beszámolóját, az abban 
szerepl� tartalommal. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttm�ködési 

megállapodás módosítása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 Meghívott: Zeller Márton a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Félegyházi András: Ennek az együttm�ködési megállapodásnak a módosítását technikai jelleg� ok 
indokolja, mivel a 2013-ban történt Állami Számvev�széki ellen�rzés olyan ajánlásokat 
fogalmazott meg, melynek egyik része ezen megállapodás módosítása.  
 
Dr. Szabó Attila: Az ÁSZ gyakorlatilag többek között azt kérte, hogy egészüljön ki a megállapodás 
a Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számla nyitásával történ� nyilvántartásba vétel és az adószám 
igénylésével kapcsolatos határid�kkel, valamint a feladat címzettjének konkrét megjelölésével. Az 
el�terjesztés mellékletében ezekkel a pontokkal kiegészített megállapodás szerepel.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat 
nem volt, kérdezte, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 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: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

43/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy „a nemzetiségek jogairól” 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1)-(4) bekezdésekben foglalt tartalmi elemek minden 
pontjának való megfelelés érdekében a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttm�ködési megállapodást módosítja, azt egységes szerkezetbe foglalva - a határozat 
mellékletét képez� tartalommal - elfogadja.  
2) A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert az együttm�ködési megállapodás aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: A képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 4/2011. 

(III.24.) számú rendelet módosítása  
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Zeller Márton a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az el�z� napirenddel szorosan összefügg a téma, mivel a képvisel�-testület 
SZMSZ-ének mellékletében kell szerepeltetni a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
megállapodást, ezért a mostani módosítás miatt a rendeletet is módosítani szükséges. Mivel 
rendeletr�l van szó, min�sített többség szükséges annak elfogadásához. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat 
nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a rendelet módosítását elfogadja, ezt kézfelemléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül  (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a képvisel�-testület és szervei 
szervezeti és m�ködési szabályzatáról szóló 4/20111. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítását 
elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
3/2014. (II.21.) 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)  
 

6. npr: Az Állami Számvev�szék által 2013. évben a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat gazdálkodásának ellen�rzése kapcsán feltárt megállapításaihoz készült 
intézkedési terv megtárgyalása  

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Zeller Márton a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Tavaly nyáron a Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodását vizsgálta az 
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Állami Számvev�szék, melynek során hiányosságokat tárt fel. Többek között kezdeményezte a 
Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás módosítását, valamint nem volt a 
Nemzetiségi Önkormányzatnak Szervezeti és M�ködési Szabályzata, ezen kívül a képvisel�-testület 
üléseire nem hívták meg a jegyz�t vagy az általa meghatalmazott személyt. Továbbá kérték, hogy a 
szabálytalansági eljárásokkal kapcsolatos önkormányzati szabályzat terjedjen ki a nemzetiségi 
önkormányzatra is. Erre készült egy intézkedési terv, de a feladatok nagy részét a hivatal, illetve a 
nemzetiségi önkormányzat már elvégezte.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat 
nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot elfogadja, 
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  
44/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a „Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat gazdálkodásának ellen�rzésér�l” szóló állami számvev�széki jelentés 
megállapításainak végrehajtására készült intézkedési tervet, s azt az el�terjesztés mellékletének 
megfelel� tartalommal elfogadja. A Képvisel�-testület felhívja a felel�sök figyelmét az intézkedési 
tervben foglaltak maradéktalan végrehajtására.  
 

Felel�s: polgármester, aljegyz�, pénzügyi csoportvezet� 
Határid�: az intézkedési tervben foglaltak szerint 

 
7. npr: Sziget utca 11/1. számú önkormányzati bérlakás bérletére beérkezett pályázat 

elbírálása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Kádár Rodica Éva 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 236/2013. (12.05.) ökt 
határozata alapján az önkormányzat a Sziget u. 11. szám alatt lév� 1. számú önkormányzati lakás 
bérbeadására eredménytelen pályázatot követ�en ismételten pályázatot írt ki. A pályázat a helyben 
szokásos módon Visegrádi Hírekben, a visegrad.hu internetes honlapon és a hirdet�táblákon 
meghirdetésre került.  
A pályázati felhívásra a beadási határid�n belül 2014. január 24-ig egy pályázat érkezett Kádár 
Rodica Évától. A Népjóléti Bizottság tárgyalta a pályázat elbírálását, és javaslatot fogalmazott meg 
a képvisel�-testület részére.  
 
Hintenberger András: A bizottság támogatta a pályázat elfogadását, annak ellenére, hogy a 
pályázó nem felel meg teljes egészében a feltételeknek, de az önkormányzat rendelete lehet�séget 
ad arra, hogy amennyiben nincs másik pályázó, akkor a lakásbérlet odaítélhet� olyan pályázónak is, 
aki csak részben felel meg a feltételeknek. A bizottság kérte még a továbbiakban, hogy a bérleti 
szerz�désben szerepeljen az, hogy a lakásban életvitelszer�en kell lakni, illetve, hogy a pályázó a 
rendelkezésére álló lakástulajdonát nem adhatja ki üzletszer�en.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat 
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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül  (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
45/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által „Sziget 
u. 11. szám alatt lév� 1. számú önkormányzati lakás bérbeadására” kiírt pályázatra Kádár Rodica 
Éva (2026 Visegrád, Tölgyfa u. 20.) 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 
Kádár Rodica Évának (2026 Visegrád, Tölgyfa u. 20.) havi 27.055 Ft (445 Ft/m2/hóx60,8m2) bérleti 
díj ellenében 2014. március 1-t�l öt év határozott id�re bérbe adja Visegrád, Sziget u. 11/1. számú 
önkormányzati tulajdonú lakását.   
3) A képvisel�-testület egyúttal úgy dönt, hogy a Kádár Rodica Évaval kötend� bérleti szerz�désben 
a következ� feltételek szerepeljenek: 
- Bérl� köteles életvitelszer�en a bérlet ingatlanban tartózkodni. 
- Amennyiben a Bérl� életkörülményeiben, családi állapotában olyan változás következik be, amely 
a pályázat elbírálásakor a döntést befolyásolta, akkor a bérleti jogviszony megszüntethet�. 
- A bérl� köteles vállalni, hogy a meglév� lakástulajdonát üzletszer�en nem adja bérbe az 
önkormányzati lakásbérleti jogviszony fennállásának ideje alatt. 
4) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert  Kádár Rodica Évával 
kötend� bérleti szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: 2014. február 28. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
8. npr: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, Rendeletalkotási Ütemterv elfogadása 
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 által elfogadott 2014. évi munka- és ülésterv értelmében a 
2014. február 20-i testületi ülés egyik napirendi pontja az önkormányzati rendeletek felülvizsgálati 
ütemtervének az elfogadása. A rendeletek felülvizsgálata még 2012. nyarán indult el, melynek 
következtében az elmúlt másfél évben 40 rendeletet alkotott a képvisel�-testület. Ezek között voltak 
új rendeletek és természetesen rendeletmódosítások is. Néhány rendelet maradt ki még ebb�l a 
folyamatból, melyeknek módosítása a fels�bb szint� jogszabályok id� közben történt változása 
miatt vált szükségessé. A rendeletalkotási ütemterv tervezetét a képvisel�-testület tagjai megkapták.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy többek között a rendelet alkotások, illetve módosítások során 
a hivatal munkatársai, illetve jegyz� úr nagyon komoly háttérmunkát végeznek, így ezúton is 
kifejezi köszönetét.  
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Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot elfogadja, 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  
46/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 
vonatkozó 2014. évi ütemtervét – határozat mellékletét képez� tartalommal – elfogadja. 
  

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

 
9. npr: A közösségi együttélés alapvet� szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeir�l szóló 20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására a 
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesülett�l érkezett kérelem 
megtárgyalása   

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Cseke László TDM elnök 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A 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 rendeletét, mely akkor el�zetesen társadalmi egyeztetésre volt 
bocsátva. A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület a rendelettel kapcsolatban 
2013. decemberében írt levelében azt a módosítási kérelmet fogalmazta meg, hogy a nagy zajjal 
járó tevékenységek, melyek a rendelet 6. §. (1) bekezdésében vannak szabályozva, szombatonként 
ne este 18 és reggel 7 óra között, hanem 14 és reggel 7 óra között legyenek tiltva. Indoklásként a 
kérelemben el�adták, hogy a pihenni vágyók nyugalmát több ilyen tevékenység is zavarja. A 
rendelet úgy szabályoz, hogy ha valaki hétköznap este 19 és reggel 7 óra között, szombaton este 18 
és reggel 7 óra között, illetve vasárnap és munkaszüneti napokon nagy zajjal járó tevékenységet 
folytat, akkor a közösségi együttélés alapvet� szabályaival ellentétes magtartást valósít meg. A 
kérelem elfogadása esetén a rendelet módosításra kerül, a másik határozati javaslat esetén ha a 
kérelem elutasításra kerül, akkor értelemszer�en a rendelet módosítására nem kerül sor. A rendelet 
módosításhoz min�sített szavazattöbbség szükséges.  
 
Cseke László: Elmondta, hogy ezzel a kéréssel a Visegrádon él�k fordultak a TDM szervezethez, 
tehát ezen szabályozással nem a szállodáknak vagy a nagyobb vendéglátó egységeket 
üzemeltet�knek volt problémájuk, hanem az egyéni szállásadóknak.  
 
Félegyházi András: Ezek a személyek már fordulhattak volna az önkormányzathoz a társadalmi 
egyeztetési szakaszban. Nyilván egy ilyen kérdésnek bármikor van helye, hiszen egy rendeletet 
lehet módosítani. Viszont azt is látni kell, hogy a hivatalba ilyen problémát senki nem jelzett sem 
írásban, sem szóban. Javasolja, hogy a képvisel�-testület ne módosítsa a rendeletet, tehát az A) 
határozati javaslatot fogadja el.  
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Mikesy Tamás: Volt ilyen tárgyú bejelentés a jegyz� úrnál? 
 
Dr. Szabó Attila: Nem volt.  
 
Schüszterl Károly: Elmondta, hogy tudomása szerint valóban volt néhány olyan eset a kis 
szállásadók esetében, ahol elment a vendég, mert éppen a szomszédban hétvégén is gépekkel 
dolgoztak és nagy volt a zaj, de valóban ezt el�bb is lehetett volna jelezni. 
 
Félegyházi András: Véleménye szerint a konkrét esetet is be kellett volna jelenteni. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki az el�terjesztésben szerepl� A alternatíva határozati javaslatot fogadja el, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 
ellenszavazattal (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
47/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád és Környéke 

Turisztikai és Marketing Egyesület (Visegrád, F� u. 81.) a „közösségi együttélés alapvet� 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeir�l” szóló 20/2013. (IX.20.) 
önkormányzati rendelet módosítására érkezett kérelmét nem fogadja el, mert konkrét eset 
hiányában nem indokolt a rendelet szigorítása, azaz a nagy zajjal járó tevékenységek 
szombatonként délután 14 és reggel 7 óra közötti tiltása. 

2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a testületi határozatról 
írásban értesítse a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesületet. 

 
Határid�:  2014. február 20. 

Felel�s:  Félegyházi András polgármester 
 

10. npr: Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A köztársasági elnök úr 2014. január 18-án meghozott határozatával az 
országgy�lési képvisel�k 2014. évi általános választása id�pontját 2014. április 6-ra t�zte ki. A 
választási eljárásról szóló törvény a szavazatszámláló bizottság 3 tagját és a szükséges számú 
póttagokat a képvisel�-testület a választás kit�zése napját követ�en, legkés�bb a szavazás el�tti 20. 
napon választja meg, azaz 2014. március 17-ig. A tagok személyére a helyi választási iroda vezet�je 
tesz indítványt. Visegrádon 2 szavazókör van, az 1. számú szavazókör a polgármesteri hivatalban, a 
2. számú pedig az iskolában van. Visegrádon nemzetiségi szavazókör is m�ködött, ezt a 
szavazatszámláló bizottságot is most kell megválasztani, de az � mandátumuk csak az �szi 
önkormányzati választások idejére fog szólni. Két határozati javaslatot tartalmaz az el�terjesztés, az 
els� az 1. és 2. szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjaira tesz javaslatot, a második a 
nemzetiségi szavazókör SZSZB tagjaira.  
 
Schüszterl Károly: Április 6-ra készen lesz a hivatal épülete, hogy le lehessen ott bonyolítani a 
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választásokat? 
 
Félegyházi András: Igen. 
 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki az általa felolvasott, az el�terjesztés els� határozati javaslatát elfogadja, ezt 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  
48/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Dr Szabó Attila Helyi Választási Iroda 
vezet�jének indítványára a „választási eljárásról” szóló 2013. évi XXXVI törvény 24.§ (1) 
bekezdése és a „2014. április 6. napjára kit�zött országgy�lési képvisel�-választás eljárási 
határid�inek és határnapjainak megállapításáról” szóló 3/2014. (I. 20) KIM rendelet 3.§ (2) 
bekezdése értelmében Visegrád településen m�köd� szavazatszámláló bizottság tagjainak, illetve 
póttagjainak a következ� személyeket választja meg: 
01. számú szavazókör: Polgármesteri Hivatal /Visegrád, F� u. 81./  
 Tagok:     Schandl Jánosné   2025 Visegrád, F� u. 113.  
      Scheili Éva    2025 Visegrád, F� u. 89. 
      Honti Lászlóné   2025 Visegrád, F� u. 72.  
 Póttagok: Schandl Andrea  2025 Visegrád, F� u. 113.  
   Gajdos Attila   2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/B 
02. számú szavazókör: Áprily Lajos Általános Iskola /Visegrád, Rév u. 12./ 
 Tagok:     Mundiné Bocskay Zsuzsanna  2025 Visegrád, F� u. 71.   
      Zeller Albertné  2025 Visegrád, F� u. 62.. 
      Molnár Erzsébet   2025 Visegrád, F� u.  55.   
 Póttagok: Fieszl Rita   2025 Visegrád, Patak sétány 2.  
   Burgermeister Ágnes  2025 Visegrád, Nap u. 6.  
 

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

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az általa felolvasott, az el�terjesztés második 
határozati javaslatát elfogadja, ezt 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  
49/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Dr Szabó Attila Helyi Választási Iroda 
vezet�jének indítványára a „választási eljárásról” szóló 2013. évi XXXVI törvény 24.§ (1) 
bekezdése értelmében Visegrád településen m�köd� nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló 
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bizottság tagjainak a következ� személyeket választja meg: 
Nemzetiségi szavazókör: Egészségház /Visegrád, F� u. 38./ 
 Tagok:  Nádler Anna    2025 Visegrád, Mátyás király u. 9. 
   Konczné Sz�ke Éva  2025 Visegrád, Mátyás király u. 73. 
   Borsody István   2025 Visegrád, F� u. 22. 
    Pet�czné Ivitz Judit  2025 Visegrád, Nap u. 6. 
   Sovány József    2025 Visegrád, F� u. 79/A 
 

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

 
Beszámoló a két ülés között eltelt id�szak fontosabb eseményeir�l 
 
Félegyházi András:  

- Helyi Védelmi Bizottsági ülésen vett részt Szentendrén, ahol elfogadták a téli 
veszélyhelyzetre való felkészülés programját. 

- Egyeztetést tartott a Duna Maraton szervez�jével, az idén a szervez�k szeretnék, ha a 
kiinduló és végpont a nagy parkoló lenne, de ez még egyeztetést igényel a közterület 
foglalási rendelet figyelembevételével. 

- A Budapest Közlekedési Központ egy megvalósíthatósági tanulmányt készít egy menetrend 
szerint közleked� hajójárat rendszer m�ködtetésér�l Visegrádtól Százhalombattáig. Ennek 
volt ma egy helyszíni bejárása egy esetleges kiköt� helyszínét keresve.  

- A mai napon volt Dr Balázs Mária háziorvossal kapcsolatos bírósági per els� tárgyalása. Az 
irat ismertetésre és a doktorn� véleményének kifejtésével zajlott a mai tárgyalás, 
viszontválaszra már sajnos nem maradt id�, de annyit jegyz�könyveztek, hogy 
mindenképpen reflektálni kíván az önkormányzat a doktorn� által elhangzottakra. Ezt 
írásban meg fogjuk tenni. A legközelebbi tárgyalási id�pont május 15-én lesz.  

- A mai napon létrejött egy tárgyalás a Telecommal a F� utcai földkábel vezetés kapcsán, 
elmondták, hogy együttm�köd�ek, viszont forrásuk nincs a megvalósításra. Az 
el�relépéshez tervet kell készíteni, ezeknek az árajánlata készül. 

- A gát beruházás kapcsán a Közbeszerzési Felügyeleti F�osztály jóváhagyását várjuk, amint 
ez megérkezik rendkívüli testületi ülés keretében a közbeszerzés eredményét ki lehet 
hirdetni. 

- Beadásra került az óvoda homlokzat felújítására, h�szigetelésére, nyílászáró cserékre 
vonatkozó pályázat. 

- Március 15-én délután egy londoni polgármesterekb�l álló delegáció érkezik a 
Dunakanyarba, és a Külügyminisztériumtól érkezett egy megkeresés arra vonatkozóan, hogy 
a város fogadja a delegációt. A palotában egy idegenvezetéssel egybekötött fogadás lesz a 
tiszteletükre.  

 
11. npr: „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú (KMOP. 5.2.1//B-09-2F-

2010-0009) projekt keretében a Mozi Köz kiépítésére érkezett árajánlatok megvitatása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezet�je 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A  Mozi Köz kiépítésének (útépítés, víztelenítés, forgalomtechnika, térvilágítás) 
kivitelezési munkáira kért be ajánlatot a hivatal. Mindegyik árajánlat nettó 15 millió forint alatti, 
tehát a közbeszerzési értékhatárt nem haladja meg. Ezzel kapcsolatban a VVF Kft. 
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projektmenedzsere Rigó István szóban és írásban is összefoglalta álláspontját. Kifejtette, hogy a 
pályázatban építési sorra beállított költségeket a jelenlegi szerz�dések lefedik, így az önkormányzat 
jelen pillanatban csak saját forrás terhére tud dönteni a Mozi köz megvalósításáról. A megvalósítás 
esetén az önkormányzat nagy valószín�séggel érvényesíteni tudja a költségnövekményt a 
jogszabályban biztosított plusz 15%-os keret terhére, de ehhez aláírt vállalkozási szerz�dés 
szükséges. Amennyiben ezt a kockázatot az önkormányzat nem tudja fölvállalni és a megvalósítást 
elveti, akkor az Mozi közre pályázatban beállított költséggel és támogatási összeggel a projekt 
összköltségét és a támogatást csökkenteni lesz szükséges. Rigó István kérésére kikérte a hivatal a 
Vanin Vezetési Tanácsadó Kft. álláspontját ez ügyben. Véleményük szerint, ha az önkormányzat a 
kivitelezéseket saját forrásból valósítja meg, akkor nem függ a korábbi városközpont projektt�l, így 
közbeszerzési eljárást nem kell kiírni és a beérkezett árajánlatok közül a legkedvez�bbet el lehet 
fogadni, szerz�dést köthet a vállalkozóval és megkezd�dhet a kivitelezés. Viszont amennyiben a 
városközpont projekt keretében kívánja megvalósítani, illetve támogatást akar lehívni rá, akkor azt 
meg kell indokolnia, és a támogató szervezet jóváhagyása szükséges hozzá, úgy hogy közbeszerzési 
eljárás nélkül lehessen megbízást adni a kivitelezésre. Az önkormányzat költségvetésének általános 
tartalék sorában rendelkezésre áll a szükséges forrás, de mérlegelni kell azt is, hogy már az év 
elején vállal-e az ilyen nagy jelleg� kiadást a képvisel�-testület a költségvetés tartaléka terhére. 
Egyébként a legkedvez�bb árajánlatot a K�m�vészet Kft adta, nettó 14.797.000,- Ft értékben.  
 
Félegyházi András: Ez azért kellett, hogy kikerüljön a nagy közbeszerzési eljárásból, mert a közút 
engedélyez� hatóság egy olyan el�zetes hatásvizsgálatra kötelezte az önkormányzatot, aminek nem 
volt értelme, másrészt kés�bb ezt visszavont, de mivel nem volt érvényes engedélye az 
önkormányzatnak, ezért a pályázatban nem volt szerepeltethet� a mozi köz. Jelen pillanatban csak 
saját forrásra tud az önkormányzat kötelezettséget vállalni, de amint megvan a vállalkozási 
szerz�dés, akkor tud kiegészít� támogatásért fordulni a támogató szervezethez. Amennyiben a 
pályázatból finanszírozható lesz, akkor ez ténylegesen az önrész összegébe, vagyis a teljes összeg 
15%-ba fog kerülni a városnak. Közbeszerzési tanácsadók szerint azt is látni kell, hogy ha utólagos 
közbeszerzési vizsgálati eljárás során valamifajta kifogást találnak, akkor valamekkora büntetést 
kiszabhatnak, ami azt jelenti, hogy nem 15, hanem 20 vagy 25%-os önrészbe fog kerülni a 
városnak.  
 
Bozzay Péter: Úgy gondolja, hogy ez nagy eséllyel megvalósítható és a pályázatból 
finanszírozható lesz, ha esetleg felmerülne, hogy nem megfelel� intézkedéssel választotta ki a 
vállalkozót az önkormányzat, akkor egy minimális mérték� korrekciót fognak kiszabni. 
 
Bálint Zsolt: Ha nem csinálja most meg az önkormányzat, akkor az egész projektb�l is levonnak 
büntetésként pénzt? 
 
Félegyházi András: Ha úgy dönt a testület, hogy nem csinálja meg, akkor egy támogatási 
szerz�désmódosítást kell kezdeményezni, az viszont csökkenti az elszámolható összköltséget.  
 
Bálint Zsolt: Tehát, ha nem csinálja most meg az önkormányzat, akkor ennek a költségét le fogják 
vonni és még a kivitelezés sem valósul meg. Úgy gondolja, hogy a közbeszerzési tanácsadó rossz 
tanácsot adott októberben az önkormányzatnak.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Tulajdonképpen az önkormányzat küls� szorító kényszerek hatására 
más tartalomra írt ki közbeszerzést, mert a zöldhatósági engedély nem állt akkor rendelkezésre és 
aszerint zajlik most a munka. Ezt úgy látja, hogy meg lehetett volna tenni feltételes közbeszerzéssel, 
de akkor a közbeszerzési tanácsadó nem javasolta. Nyilvánvalóan most egy olyan 
kényszerhelyzetbe kerül az önkormányzat, hogy meg kellene próbálnia ezt a projektelemet 
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beemelni saját költségre, aztán majd kés�bb megpróbálja elszámolni. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint is a közbeszerzési tanácsadó hibázott akkor. Ha októberben azt 
mondta volna, hogy le kell folytatni a közbeszerzést, akkor most nem lenne ilyen 
kényszerhelyzetben az önkormányzat.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Októberben nem láthatták, hogy hogyan változik a közbeszerzési 
törvény, legfeljebb opciós elemként lehetett volna ezt megvizsgálni. Az ajánlatokból kiderül, hogy 
mikorra készülhetne el a kivitelezés? 
 
Félegyházi András: Az ajánlatadók tisztában vannak azzal, hogy az önkormányzat támogatási 
szerz�dése március 31-ig szól, tehát a kivitelezés határideje ez az id�pont, ezt a határozati 
javaslatba javasolja belefoglalni. 
 
Bálint Zsolt: Ha véletlenül nem sikerül elszámolni és kiad az önkormányzat 18 millió forintot, 
akkor a lakosok joggal kérdezhetik meg azt, hogy miért csináltat meg az önkormányzat ennyi 
pénzért egy olyan utcát, ahol egy lakos jár egész évben, ennyi pénzb�l két utat is fel lehetne újítani. 
 
Félegyházi András: Véleménye szerint ez egy leegyszer�sített látásmód, bár azzal egyetért, hogy 
ez nem a legjobb lehet�ség, ami most el�állt. 
Mivel további kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az általa javasolt 
módosító javaslattal egyetért, miszerint a kivitelezés határideje 2014. március 28. legyen, ezt 
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  
50/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért Félegyházi András polgármester azon 
módosító javaslatával, mely szerint a Mozi köz építési munkálatainak befejezési határideje 2014. 
március 28. legyen. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András 

 
Félegyházi András: Mivel további módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az 
általa felolvasott, el�terjesztésben szerepl� A) határozati javaslatot, az imént elfogadott 
módosítással együtt elfogadja, 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  
51/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy „az ezeréves Visegrád 
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Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében a Mozi Köz kiépítésével (útépítés, víztelenítés, 
forgalomtechnika, térvilágítás) kapcsolatos kivitelezési munkákra a K�m�vészet Kft-t (1151 
Budapest, Mogyoród útja 12-14.) bízza meg 14.797.696 Ft+áfa bruttó 18.793.074 Ft vállalkozási 
díj ellenében. A munkálatok befejezési határideje 2014. március 28. 
2) A kivitelezés költségét a képvisel�-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésér�l szóló 
1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a K�m�vészet Kft-vel 
Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerz�dést kösse meg. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr.: Schulek utca (I. ütem) útépítési hozzájárulás  
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Tavaly az útépítési engedély birtokában a képvisel�-testület megvalósította a 
Schulek utca I. ütemét, mely összköltsége 8.932.989 Ft + Áfa összesen: 11.344.896 Ft volt. Ezt a 
képvisel�-testület teljes egészében öner�b�l a költségvetés terhére biztosította. Az épített környezet 
védelmér�l szóló törvény 28. § (2) bekezdése értelmében: „Ha a kiszolgáló utat, illet�leg közm�vet 
a települési önkormányzat megvalósította, annak költségét részben vagy egészben az érintett 
ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja. A hozzájárulás mértékér�l és a megfizetés módjáról a 
települési önkormányzat képvisel�-testülete hatósági határozatban dönt. Az útépítési munka 12 
ingatlant érintett. Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 18-án tartott 
ülésén tárgyalta az el�terjesztést és abban foglaltakat azzal a kiegészítéssel fogadta el, hogy a 
határozat indokolásában szerepeljen az, hogy az érintett Schulek utcai ingatlan tulajdonosok 2012. 
áprilisában tartott lakossági fórumon a 100.000 Ft összeg� útépítési hozzájárulást nem kifogásolták, 
azt tudomásul vették, tehát a Bizottság ezt az összeget javasolja kérni a lakóktól hozzájárulás címén. 
Természetesen kérelemre lehet�ség lesz részletfizetésre, 10 hónapon át 10.000,- Ft-os részletekben. 
Mivel önkormányzati hatósági ügyr�l van szó, ezért a testület által hozott határozat ellen 
fellebbezésnek, jogorvoslatnak van helye.  
 
Bálint Zsolt: Lehet, hogy a lakók közül nem mindenki fogja tudni kifizetni ezt a 100.000,- Ft-ot, 
annak ellenére, hogy a lakossági fórumon voltak egyes lakók, akik a maguk nevében nyilatkoztak 
arról, hogy hozzájárulnak a költségekhez. Úgy gondolta, hogy ez úgy lesz, hogy aki felajánlotta, az 
befizeti, aki nem, az nem. 
 
Félegyházi András: Jogos a fölvetés, de tudomása szerint kétszer volt lakossági fórum és ilyen 
fajta aggályt nem fogalmazott meg senki sem. Egyrészt részletfizetésre lehet�séget ad a jogszabály, 
másrészt fellebbezésre is lesz lehet�sége adott esetben annak, aki ezzel nem ért egyet. Így akár 
egyedileg is kezelhet� a dolog, de úgy gondolja, hogy azért kellene élnie az önkormányzatnak ezzel 
a lehet�séggel, mert másik utcákban, például Tölgyfa és Berkenye a lakók saját erejükb�l járulnak 
hozzá egy nem végleges megoldás kialakításához is, ezért egy ilyen fajta felel�sségvállalás 
felmerülése helyénvaló.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb 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, tartózkodás és 
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ellenszavazat nélkül  (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
52/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete – figyelemmel „az épített környezet védelmér�l 
és alakításáról” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( továbbiakban: Étv.) 17. § g) pontja alapján 
alkalmazandó 28.§ (2) bekezdésében foglaltakra, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyel�sége Útügyi Osztály UT/1180/14/2013. szám alatt kiadott joger�s építési 
engedélyére - , a Visegrád belterület 130/2, 128/4, 128/9, 155/1 és a 137/6 hrsz. alatt felvett 
(Schulek utca I ütem) ingatlanokon - hatályos jogszabályok szerint megvalósuló - szilárd burkolatú 
út megépítéséhez a 126/2, 126/4, 126/5, 126/6, 128/2, 128/3, 128/6, 128/7, 128/8, 131, 134/2 és a 
136 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan ingatlanonként egységesen 100.000 Ft-ban, azaz százezer 
forintban határozza meg az útépítési hozzájárulás mértékét. 
Az útépítési hozzájárulás megfizetése egy összegben a hozzájárulás megfizetésér�l szóló határozat 
joger�re emelkedését�l számított 30 napon belül esedékes. 
A fizetési kötelezettség az ingatlan tulajdonosát, tulajdonközösség esetén a tulajdonostársakat 
tulajdoni hányaduk arányában egyetemlegesen terheli. 
A fizetésre kötelezett magánszemély ingatlantulajdonos, amennyiben nem él a fentiek szerinti 
egyösszeg� befizetés lehet�ségével, akkor az útépítési hozzájárulás megállapító határozat 
kézhezvételét követ� 30 napon belül benyújtott kérelmére 2014. április 1. napjától 10 hónapos 
részletfizetést biztosít a képvisel�-testület, havi 10.000, azaz tízezer forint megfizetése mellett.  
Az útépítési hozzájárulás a mellékelt készpénz-átutalási megbízással, vagy átutalással az OTP Bank 
Zrt-nél vezetett 11742087-15393788 számú bankszámlára történ� átutalással fizetend� meg. 
Átutalás esetén kérjük, hogy közlemény rovatban tüntesse fel az érintett ingatlan helyrajzi számát. 
Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerinti tulajdonos az útépítési hozzájárulás kötelezettje, az érintett 
ingatlan bármely módon történ� elidegenítése esetén az új tulajdonos felé tájékoztatási 
kötelezettsége van az érintett ingatlant terhel� útépítési hozzájárulásról. 
Figyelmeztetem az érintett ingatlan tulajdonosait, ha a határozatban foglaltakat a megadott 
határid�n belül nem hajtják végre, akkor a meg nem fizetett útépítési hozzájárulás behajtásáról a 
képvisel�-testület „a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 
2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket) 129-131§-okban foglaltak szerint végrehajtás útján 
gondoskodik. 
 
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. 
 

INDOKOLÁS 
 

Visegrád Város Önkormányzata a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyel�sége Útügyi 
Osztály UT/1180/14/2013. számú 2013. szeptember 5-én kelt építési engedély birtokában, abban 
foglaltaknak megfelel�en Visegrád Schulek utca I. ütemét a 2013. évi költségvetése terhére saját 
forrásból 2013. december 5-ére megvalósította. A kivitelezés összköltsége: 8.932.989 Ft + Áfa 
összesen: 11.344.896 Ft. 
Az Önkormányzat jelent�s pénzügyi terheket vállalt a kivitelezés sikere érdekében, azonban emellett 
az érintett ingatlanok tulajdonosainak az útépítési hozzájárulására is szükség van, ezért a 
képvisel�-testület - figyelemmel arra tényre is, hogy az érintett Schulek utcai ingatlan tulajdonosok 
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2012. áprilisában tartott lakossági fórumon a 100.000 Ft összeg� útépítési hozzájárulást nem 
kifogásolták, azt tudomásul vették - a rendelkez� részben foglaltak szerint határozott. 
 
Határozatomat az Étv 17. § g) pontja valamint a 28.§ (2) bekezdés el�írásai alapján hoztam meg.: 
17§ g) pontja: „A településrendezési feladatok megvalósítását a következ� sajátos jogintézmények 
biztosítják: 

…. 
g)útépítési és közm�vesítési hozzájárulás” 

28§ (2) bekezdés: „Ha a kiszolgáló utat, illet�leg közm�vet a települési önkormányzat 
megvalósította, annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira 
átháríthatja. A hozzájárulás mértékér�l és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat 
képvisel�-testülete hatósági határozatban dönt. Az útépítési és közm�vesítési hozzájárulás nem 
róható ki, ha az út- és közm�építéshez szükséges terület kialakítása érdekében korábban lejegyzett 
telekrészért járó kártalanítás összegének megállapítása során az út és a közm� megépítéséb�l ered� 
értéknövekedést figyelembe vették.” 
 
Az eljárás során költség nem merült fel, így annak megállapításáról és viselésér�l nem 
rendelkeztem. 
 
A fellebbezési lehet�séget „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” 
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) 100. § (1) bekezdés f) pontja zárja ki, a bírósági 
felülvizsgálat lehet�ségét a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. 
 
Hatáskörömet és illetékességemet az Étv 28.§ (2) és a Ket 19 § (2) bekezdései állapítják meg.  
 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
13. npr: Dunai árvíz következtében megrongálódott utak helyreállítására beérkezett 

árajánlatok megvitatása  
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A tavalyi árvíz következtében megrongálódott utak helyreállítására vis maior 
támogatás keretében csökkentett támogatást kapott az önkormányzat a Belügyminisztériumtól. 
Négy útépítésben jártas cégt�l kértünk be ajánlatot. Az ajánlatok 2014. február 10-én érkeztek be 
zárt borítékban, a pályázatok bontására 2014. február 11-én került sor. 
Ajánlat érkezett be a Strabag Kft-t�l, a 4-ÉPV Kft-t�l, a VIANOVA Zrt-t�l, valamint a RODART 
Kft-t�l. A helyreállításokra benyújtott vis maior pályázaton 14.122.000.- Ft bruttó támogatást nyert 
az Önkormányzat melyhez 10% önrészt bruttó 1.412.200.- Ft kell biztosítani. Így a rendelkezésre 
álló keret bruttó 15.534.200,- Ft. A pályázatban négy nagy területre nyert az önkormányzat, a Nagy 
parkoló helyreállítására, a buszforduló aszfaltozására, a Platán sori murva helyreállítására, illetve a 
F� utcai járda helyreállítására a Platán sornál. Az ajánlatok mindegyike a rendelkezésre álló 
pénzügyi keretet meghaladja, ezért a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság javaslata 
alapján a két nagy tételt, a Nagy parkolót és a busz fordulót kellene megvalósítani és a Bizottság e 
vonatkozásban a Strabag Kft. ajánlatát javasolja elfogadni, mivel az � ajánlatuk a legkedvez�bb. A 
kivitelezési munkák elvégzésére a pénzügyi fedezet az önkormányzat 2014. évi költségvetésér�l 
szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú melléklet 12. (vis maior pályázat) soron 
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rendelkezésre áll. Az összeghatár nettó 15 millió forint alatti, tehát közbeszerzési értékhatár alatti, 
nem kell közbeszerzést kiírni. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, 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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül  (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
53/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi dunai árvíz 
következtében megrongálódott utak helyreállítási munkáira a Strabag Általános Épít� Kft-t 
(Budapest, Gábor Dénes u. 2.) bízza meg az árajánlatában szerepl� tartalommal 13.256.635 
Ft+áfa bruttó 16.835.927 Ft  vállalkozási díj ellenében.  
2) A kivitelezés költségét a képvisel�-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésér�l szóló 
1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú melléklet 12. (vis maior pályázat) sora terhére biztosítja.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Strabag Általános 
Épít� Kft-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerz�dést kösse meg. 
 

Határid�: azonnal 
felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
 

14. npr: A 2014. évi homlokzat felújítási pályázat elbírálása 
El�terjeszt�: Bártfai István a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A képvisel�-testület még a tavaly november végi ülésén döntött a pályázat 
kiírásáról. A 2014. január 17-én 12 órai határid�re a következ� 7 pályázat érkezett: A beérkezett 
pályázatok elbírálására Szalayné Éliás Ágnest, Ábrahám Pétert és Rüll Tamást kérte fel 2014. január 
28-án a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság. A Bizottság a konkrét pályázati anyag és a 
helyszín megismerése után a 4. és 6. számú pályázatokat tartalmi okokból kizárta. El�bbit azért, 
mert egy jogilag nem rendezett társasházban egy lakás utcai homlokzatrészér�l szól, utóbbit pedig 
azért, mert terv nélküli házilagos kivitelezést célzott meg, ami a védett területen nem 
engedélyezhet�. A további öt pályázattal kapcsolatban támogatási javaslatot fogalmazott meg a 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság számára, amely 2014. február 18-án úgy döntött, 
hogy kizárja a támogatottak köréb�l 5. számú pályázatot, mert a tulajdonos a fenti határid�re csak a 
kerítés felújítását célozta meg. A részleges felújítással pedig nem lehet elérni a pályázatban szerepl� 
célt, a komplex szemlélet� homlokzat-felújítást. A Bizottság az alábbiak szerint javasolja a 
támogatás felosztását:  
- Visegrádi Keresztel� Szent János Plébánia, képvisel�je: Kalász István, kanonok plébános, F� u. 
40. Megítélt támogatás összege: tervezésre: 100.000.-Ft építésre:  450.000.-Ft 
- Schubauer Tibor, Zách Klára utca 25. Megítélt támogatás összege: tervezésre: 100.000.-Ft 
építésre: 425.000.-Ft. 
- Holles Péter a tulajdonosok képviseletében, F� utca 20. Megítélt támogatás összege: tervezésre: 
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100.000.-Ft, építésre: 325.000.-Ft. 
- Kacsán György, F� utca 19. Megítélt támogatás összege: tervezésre: 100.000.-Ft, építésre: 
400.000.-Ft��
�

Félegyházi András: Kéri annak megvizsgálását, hogy a Plébánia épületének felújítására van-e 
további támogatási lehet�ség, úgy, ahogyan a templom felújítását támogatta annak idején az 
önkormányzat, tekintve, hogy a városközpont megújulásában a plébánia épület is frekventáltan 
helyezkedik el.  
 
Bálint Zsolt: Ahol csak kerítés felújítást kértek, de a homlokzat rossz, és amennyiben beadnak egy 
utólagos pályázatot, azt el lehet még bírálni? Vagy akár a jöv� évi pályázat terhére kellene majd 
megvizsgálni ezt a kérdést, ha másként nem megy. 
 
Félegyházi András: Ezen gondolkodott a Bizottság is, csak egyrészt ez a keret kimerült, másrészt 
itt aljegyz� úr segítségét is kéri, hogy a hivatal vizsgálja meg milyen intézkedésre volna szükség, 
tekintettel az ingatlan homlokzatának állapotára. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte 
a képvisel�ket, aki a Plébánia Hivatal épületének felújítására benyújtott pályázatot támogatja, ezt 
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  
54/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által „utcai 
homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Visegrádi Keresztel� Szent János Plébánia, 
képvisel�je: Kalász István (állandó lakóhelye: 2025 Visegrád, F� utca 40.) által Visegrád, F� utca 
40. (86 hrsz.) cím� épületének teljes homlokzat felújítására benyújtott kérelmét az igényelt 550.000 
Ft összegben (tervezésre 100.000 Ft, kivitelezésre 450.000 Ft) támogatja. A homlokzat felújítási 
munkálatokat  joger�s építési engedély és örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulás valamint 
településképi vélemény szerint kell elvégezni. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Kalász Istvánnal kötend� 
támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a Zách Klára utca 25. számú épület felújítására 
benyújtott pályázatot elfogadja, ezt 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  
55/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által „utcai 
homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Schubauer Tibor (állandó lakóhelye: 2022 
Tahitótfalu, Visegrádi út 5/c) által Visegrád, Zách Klára utca 25. (627 hrsz.) cím� épületének utcai 
homlokzat felújítására benyújtott kérelmét az igényelthez képest a pályázati keret adta 
lehet�ségekhez igazítva 525.000 Ft összegben (tervezésre 100.000 Ft, kivitelezésre 425.000 Ft) 
támogatja. A homlokzat felújítási munkálatokat joger�s építési engedély és örökségvédelmi 
szakhatósági hozzájárulás valamint településképi vélemény szerint kell elvégezni. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Schubauer Tiborral kötend� 
támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a F� utca 20. szám alatti épület felújítására 
benyújtott pályázatot elfogadja, 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  
56/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által „utcai 
homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Holles Péter (állandó lakóhelye: 2025 Visegrád, 
F� utca 20.) által Visegrád, F� utca 20. (73/2 hrsz.) cím� épületének utcai homlokzat felújítására 
benyújtott kérelmét az igényelthez képest a pályázati keret adta lehet�ségekhez igazítva 425.000 Ft 
összegben (tervezésre 100.000 Ft, kivitelezésre 325.000 Ft) támogatja. A homlokzat felújítási 
munkálatokat joger�s építési engedély és örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulás valamint 
településképi vélemény szerint kell elvégezni. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Holles Péterrel kötend� 
támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a F� utca 19. szám alatti épület felújítására 
benyújtott pályázatot elfogadja, 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  
57/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által „utcai 
homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Kacsán György (állandó lakóhelye: 2025 
Visegrád, F� utca 19.) által Visegrád, F� utca 19. (19 hrsz.) cím� épületének utcai homlokzat 
felújítására benyújtott kérelmét az igényelthez képest a pályázati keret adta lehet�ségekhez igazítva 
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500.000 Ft összegben (tervezésre 100.000 Ft, kivitelezésre 400.000 Ft) támogatja. A homlokzat 
felújítási munkálatokat joger�s építési engedély és örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulás 
valamint településképi vélemény szerint kell elvégezni. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Kacsán Györggyel kötend� 
támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
15. npr: Lelátó felújítására érkezett árajánlatok megvitatása  
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester�

�

Félegyházi András: Ismeretes Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát képezi 1 db 1624 
fér�helyes, 1 db 404 fér�helyes és 1 db 220 fér�helyes TOP-STAND mobil lelátó, amelyik a 
palotajátékok során kerül felállításra. Az évek során az 1624 fér�helyes lelátó fa járófelületei és fa 
ül�felületei (részben) elhasználódtak, javításuk, cseréjük elkerülhetetlen, valamint a nemzeti 
szabványok id�közben bekövetkezett változásai miatt az 1624 fér�helyes lelátó nem elégíti ki a 
fentiekre vonatkozó el�írásokat, ezért az oldalkorlátok, a hátsó korlátok, az oldalkorlát oszlopok, a 
hátsó ül�kés korlátoszlopok, valamint a takaróléc-rendszer átalakítására, újragyártására van 
szükség. A Compack Bau Kft tavaly ilyenkor tett egy 16 millió forintos árajánlatot a felújításra, 
szabványosításra, akkor az önkormányzat nem fogadta el azt az ajánlatot, mert túlárazottnak t�nt, 
majd egy sok fordulós tárgyalás következett. Id� közben a cég kettévált, és most mindkét cég 
érdekl�dést mutat a lelátó m�ködtetése iránt és mindketten ajánlatot tettek. A két ajánlat közül a 
Lelátó Kft. ajánlatát tartotta a bizottság lényegesen kedvez�bbnek, mely szerint a Kft. vállalja a  
lelátórendszer teljes felújítását, szabványosítását, saját forrásból. Az önkormányzat telephelyén 
kerül tárolásra a rendszer, de a cég vállalja annak felállítását a palotajátékokra. Cserébe azt kéri a 
cég, hogy a lelátó hasznosítására a palotajátékok id�szakán kívül csak � kapjon lehet�séget, illetve 
amennyiben ezt �k elviszik, akkor ül�helyenként és alkalmanként 65 Ft bérleti díjat fizetne. Ez az 
ajánlat 10 évre szól, vagyis ez alatt az id� alatt a lelátó használata az önkormányzatnak ingyenes, 
illetve ha kell egyéb rendezvényekre is igénybe vehet� anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Egyetlen 
kötelezettsége van az önkormányzatnak, hogy 4-5 évente a faanyagok szükséges kezeléséhez, kb. 
300.000,- Ft értékben festékanyagot kell megvásárolni, de a cég fogja elvégezni a munkát.  
 
Schüszterl Károly: Véleménye szerint a lelátó több fér�helyes, tehát a szám pontosítása szükséges, 
valamint azt kössék ki, hogy az átadás-átvételeknél az önkormányzat képvisel�je legyen ott 
mindenképpen.  
 
Félegyházi András: Igen, ez természetes. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte 
a képvisel�ket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot támogatja, 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  
58/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát 
képez� 1 db 1624 fér�helyes, 1 db 404 fér�helyes és 1 db 220 fér�helyes TOP-STAND mobil lelátó 
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hasznosítására, karbantartására, felújítására határozott id�tartamra 2014. február 21-t�l 2024. 
szeptember 30-ig a Lelátó Kft-vel (székhelye: 1078  Budapest,  István u.  22.) együttm�ködési 
megállapodást köt. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Lelátó Kft-vel - a határozat 
mellékletét képez� tartalmú - együttm�ködési megállapodás aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr: Visegrád, Duna-parti területek rendezése ügyében belterületbe vonásról szóló 

nyilatkozat kiadása 
 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Mint ismeretes a képvisel�-testület tavaly októberben megbízást adott Bonifert 
Csaba földmér�nek a Duna-parti területek rendezésének felmérésére, a szükséges változási 
vázrajzok elkészítésére, azok földhivatali záradékoltatására. � a munkálatokat elvégezte, a 
Földhivatal jelezte, hogy a rendezési tervben ez a terület külterületként szerepel és ahhoz, hogy ezt 
záradékolni lehessen a testület részér�l - az eljárást gyorsítandó - egy nyilatkozat kiadása szükséges 
arról, hogy a jelenleg már elindult rendezési terv felülvizsgálati eljárásban az önkormányzat a 
vázrajz szerinti területet belterületbe kívánja vonni. Városüzemeltetési- és Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. február 18-án tartott ülésén tárgyalta és javasolja a 062/2 hrsz.-ú ingatlan 
belterületbe vonását a Tahiméter Kft által készített változási vázrajz szerint. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat 
nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot támogatja, 
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  
59/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a TAHIMÉTER Kft. által készített 
a mellékletben szerepl� B-03/2014. számú változási vázrajz szerinti Visegrád 062/2 hrsz-t érint� 
fekvéshatár módosítást a folyamatban lév� településrendezési terv és helyi építési szabályzat 
módosításánál változatlan tartalommal figyelembe veszi, azt a felülvizsgált tervbe beépíti. 
 

Határid�: --- 
Felel�s: --- 

 
17. npr: A 2014. évi éves közbeszerzési terv elfogadása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A vonatkozó jogszabály szerint a helyi önkormányzatok a költségvetési év 
elején, legkés�bb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az 
adott évre tervezett közbeszerzéseikr�l. Az idei tervbe azokat a beruházásokat tervezte be a hivatal, 
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ami el�relátható, alapvet�en a vis maior pályázatokhoz kapcsolódik, valamint a Fellegvár Óvoda 
átalakítását. A terv id� közben módosítható, ha valamelyik feladat nem kivitelezhet�, akkor el lehet 
t�le tekinteni, tehát nem kötelez�. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot támogatja, 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  
60/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Visegrád Város Önkormányzatának 2014. évi 
közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képez� tartalommal elfogadja. 
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�: 2014. március 31. 
Felel�s:  Félegyházi András polgármester 

 
18. npr: A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. ajánlatának megvitatása digitális 

térkép szolgáltatásra 
 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-t�l a hivatal kérésére beérkezett az 
árajánlat Visegrád város teljes közigazgatási területére vonatkozó digitális térkép szolgáltatására. A 
digitális térkép els�sorban a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat elkészítéséhez 
szükséges, de a hivatal mindennapi munkájához is elengedhetetlen. Az árajánlat két részb�l áll, 
egyrészt egyszeri felhasználásra – melyet csak a rendezési terv készítéséhez lehet felhasználni, 
másrészt egy határozott idej� folyamatos felhasználásra (öt év), ami az önkormányzat és a hivatal 
mindennapi munkájához felhasználható. Az ajánlatot Visegrád Város Önkormányzata 
Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 18-án tartott ülésén tárgyalta. A 
bizottság a folyamatos öt évre történ� felhasználásra alkalmas térkép megrendelését támogatja. A 
pénzügyi fedezetet a 2014 évi költségvetés 14. melléklet 6. egyéb tervezési, m�szaki feladatok sora 
terhére biztosítja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat 
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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül  (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
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61/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város kül-, és 
belterületére vonatkozó digitális térképet a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-t�l (1131 
Budapest XIII, Rokolya utca 1-13.) határozott idej� öt éves folyamatos felhasználásra történ� 
szolgáltatásként rendeli meg az árajánlatában szerepl� tartalommal. 
2) A képvisel�-testület a pénzügyi fedezetet a az önkormányzat 2014. évi költségvetésér�l szóló 
1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. melléklet 6. egyéb tervezési, m�szaki feladatok sora terhére 
biztosítja. 
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Nemzeti Kataszteri 
Program Nonprofit Kft- vel történ� szerz�dés megkötésére. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
19. npr: Pázmány Péter utca 3. szám (610 hrsz) alatti ingatlanon és mögötte lév� pince és 

partfalomlása miatti károk helyreállítása kapcsán a közbeszerzési eljárás megindítása 
 El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az önkormányzat a Pázmány Péter u. 3. szám alatti ingatlanon és mögötte  lév� 
pince és partfalomlás, földcsuszamlás miatt keletkezett károk megtérítésére és az eredeti állapot 
helyreállítására az ún. vis maior pályázaton a belügyminiszter döntése értelmében 24.727.000,- Ft 
támogatásban részesült, melyhez az önkormányzatnak a helyreállításhoz 10% öner�t, vagyis 
2.748.283 Ft saját forrást kell biztosítania költségvetése terhére. Mivel az összeg meghaladja a 
közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás megindítása szükséges. Az el�készítési munka 
során a Geoteszt Kft. az engedélyezési és kivitelezési terveket elkészítette, a hivatal pedig 
elindította az építési engedélyezési eljárást. Az engedély 1-2 héten belül várható, ezért javasolt a 
közbeszerzési eljárás megindítása, tekintve, hogy a döntést követ� 1 éven belül a munkálatokat el 
kell végezni. Az elnyert támogatásban lehet�ség van közbeszerzési tanácsadó megbízására, Dr. 
László Viktort kérte fel a polgármester úr az eljárás lebonyolítására bruttó 200.000,- Ft díj 
ellenében. Visegrád Város Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzata szerint a képvisel�-
testületnek az alábbi kérdésekben kellene döntést hozni: egyrészt a közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az ajánlattételi felhívás (dokumentáció) elfogadásáról, valamint az ajánlattételre 
felhívandó ajánlattev�k számáról és személyér�l. Az el�zetes javaslat alapján a  Geoszolg Kft-t a  
Sycons Kft-t valamint a Pilisi Parkerd� Zrt-t javasolják meghívni. 
 
Hintenberger András: Amennyiben lehet a kivitelezés során az ingatlanon lév� két pince és raktár 
épület megmentését próbálják megoldani, ne a betömedékelést.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy a felkért közbeszerzési tanácsadó az önkormányzat részére 
egy méltányosabb árért végzi a munkát, tekintve, hogy a pályázatban ennyit lehet elszámolni.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat 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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül  (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

62/2014. (02.20) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Pázmány Péter utca 3. szám 
(610 hrsz) alatti ingatlanon és mögötte lév� pince és partfalomlása miatti károk helyreállítási 
építési munkák megvalósítása tárgyában a „közbeszerzésekr�l” szóló 2011. évi CVIII. törvény 
122/A§ (1) bekezdése szerint nemzeti értékhatárt elér�, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indít 
meg. 
2) A képvisel�-testület a Pázmány Péter utca 3. szám (610 hrsz) alatti ingatlanon és mögötte lév� 
pince és partfalomlása miatti károk helyreállítási építési munkák tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a határozat mellékletét képez� tartalommal elfogadja. 
3)  A képvisel�-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás kapcsán 
ajánlattételre 3 ajánlattev�t hív fel, melyek az alábbiak: 
a) Geoszolg Kft 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16. 
b) Sycons Kft 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 26-30. 
c) Pilisi Parkerd� Zrt. 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4. 
 

Határid�: 2014. április 20. 
Felel�s:  Félegyházi András polgármester 

 
20. npr: Egyebek 

 
Félegyházi András: Tájékoztatást adott arról hogy az országgy�lési választások közeledtével egy 
jelenleg nem kormányon lév� pártszövetség képvisel�-jelöltje azzal kereste meg, hogy tekintsék át 
a város ügyeit, problémáit illetve, hogy szívesen egyeztetne arról, hogy amennyiben � 
mandátumhoz jut, milyenképpen tudják elképzelni az együttm�ködést. A kérésnek nem tett eleget, 
felhívta figyelmét a Visegrádi Hírekre, valamint a Danubia Televízió közvetítéseire, ahonnan 
értesülhet a várost érint� ügyekr�l. Véleménye szerint ha képvisel� lesz az illet�, akkor ráérnek 
ezekr�l az ügyekr�l beszélgetni, egyúttal arról is tájékoztatta, hogy semmilyen párttól ilyenféle 
megkeresésnek nem fog eleget tenni.  
Mivel egyebekben több hozzászólás, illetve kérdés 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. 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 lezárása 

 
 

2. MULAG MFK500 homlokf�kasza megvételére, adaptálására és beüzemelésére 
érkezett ajánlat megvitatása 

 
3. Visegrád-Szentgyörgypuszta VDSL (szélessávú hálózat) fejlesztés tárgyát 

érint�en módosított tulajdonosi nyilatkozat és kezel�i hozzájárulás kérés 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2014. február 24-én 13:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 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 jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a meghívóban szerepl� 
napirendi pontokat, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, kérdezte a 
képvisel�ket, aki a napirendet elfogadja, ezt 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 lezárása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az árvízvédelmi gát projekt közbeszerzési eljárásának lezárásához 
szükségeltetik a képvisel�-testület jóváhagyása. Ez egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
volt 5 résztvev�vel, melyb�l három érvényes árajánlat volt, ezek közöl az összességében 
legel�nyösebb ajánlatot az MVZ Visegrád Konzorcium közös ajánlattev� adta. Az eljárásra 
vonatkozóan péntek este megérkezett a Közbeszerzési F�osztály szabályossági tanúsítványa. 
Ennek megfelel�en a testület határozatot hozhat az eljárás eredményes lezárásáról, azzal, hogy 
az MVZ Konzorciumot nevezi meg az eljárás nyertesének.  
Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem módosító javaslat nem 
hangzott el, szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Felhívta a figyelmet, hogy a 
közbeszerzési törvény szerint név szerinti szavazás szükségeltetik a közbeszerzés lezárásáról. 
Névsor szerint kérdezi a képvisel�ket, hogy elfogadják-e az el�terjesztésben szerepl� 
határozati javaslatot: 
Bártfai István:  igen 
Félegyházi András: igen 
Mikesy Tamás:  igen 
Schüszterl Károly:  igen 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, név 
szerinti szavazással, (Bártfai István: igen, Félegyházi András: igen, Mikesy Tamás: igen, 
Schüszterl Károly: igen) (Bálint Zsolt képvisel�, Hintenberger András képvisel� és Dr. 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
63/2014. (02.24.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megállapítja, 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” cím� projektkeretében OEP 
megvalósításra” tárgyú hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
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2) A képvisel�-testület megállapítja azt is, hogy: 
a) a közbeszerzési eljárásban ÉRVÉNYES ajánlatot tett: 
� SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4.-20. B. épület V. emelet); 
� STR-HSP Visegrád Árvízvédelem 2013 Konzorcium [(1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. 

Infopark D épület); STRABAG-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D 
épület) a konzorcium vezet�je; „Hídépít� Speciál” Vízi és Robbantási Munkák társaság 
Kft. (2351 Alsónémedi, Ócsai út, hrsz. 2405/4.) konzorciumi tag]; 

� MVZ Visegrád Konzorcium [(1075 Budapest, Madách Imre tér 4. II. emelet 1/a.); Magyar 
Vízépít� Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre tér 4. II. emelet 1/a.) a konzorcium vezet�je; 
ZÖLD ÚT-Épít� Épít�ipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) konzorciumi 
tag]. 

b)  a közbeszerzési eljárásban ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tett: 
� Gebrüder Haider – Signum Alfa Közös Ajánlattev�k [(1118 Budapest, Villányi út 107. 
mf. 1.); Gebrüder Haider Épít�ipari Korlátolt Felel�sség� Társaság (1118 Budapest, Villányi 
út 107. mf. 1.) a konzorcium vezet�je; SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felel�sség� Társaság (1047 Budapest, Fóti út 56.) konzorciumi tag] 
� KÉSZ Épít� és Szerel� Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.) 
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: 
MVZ Visegrád Konzorcium [(1075 Budapest, Madách Imre tér 4. II. emelet 1/a.); Magyar 
Vízépít� Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre tér 4. II. emelet 1/a.) a konzorcium vezet�je; 
ZÖLD ÚT-Épít� Épít�ipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) konzorciumi 
tag]. 
4) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertesével az MVZ Visegrád Konzorciummal (1075 Budapest, Madách Imre tér 4. II. 
emelet 1/a.) Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerz�dést kösse meg. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: MULAG MFK500 homlokf�kasza megvételére, adaptálására és 
beüzemelésére érkezett ajánlat megvitatása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

  
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Város és Községgazdálkodás csoport vezet�je árajánlatot kért be a tavalyi 
évben megvásárolt unimog kiegészítésére, homlok-f�kaszára, beüzemeléssel együtt, mivel 
jelenleg az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére ilyen rézs�vágó kasza. A Mercedes-Benz 
hivatalos magyarországi márkakereskedését�l érkezett be az árajánlat. A döntés sürg�sségét az 
indokolja, hogy csak limitált ideig tudják tartani a gépet, ami egyébként piacon nem található 
meg, ezért nem kértek be újabb árajánlatokat. A költségvetésben rendelkezésre áll a 
beszerzéshez szükséges összeg. 
 
Bártfai István: Ha a másikat sikerül eladnia az önkormányzatnak, akkor ennek az árát 
majdnem kiadja.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, illetve 
módosító javaslat nem hangzott el, szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Kérdezte a 
képvisel�ket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel�, Hintenberger András képvisel� és 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
64/2014. (02.24.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a T&A Kft-t�l (2143 
Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.) Mercedes-Benz Unimog U300-as típusú gépjárm�höz 1 db 
használt MULAG MFK500 homlokf�kaszát, adaptálással és beüzemeléssel együtt 3.800.000 
Ft+áfa bruttó 4.826.000 Ft összegért megvásárolja. 
2) A képvisel�-testület a MULAG MFK500 homlokf�kasza vételárát az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésér�l szóló 1/2014. (II.14) számú rendelet 13. számú melléklet „járm�vek 
vásárlása” sor terhére biztosítja.   
3) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a T&A Kft-vel kötend� 
adásvételi szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Visegrád-Szentgyörgypuszta VDSL (szélessávú hálózat) fejlesztés tárgyát 
érint�en módosított tulajdonosi nyilatkozat és kezel�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 korábban elfogadott testületi határozatnak megfelel�en módosították a 
Szentgyörgypuszta szélessávú hálózat kiépítés tervdokumentációját. Mivel akkor kérte a 
testület, hogy árvíz szint fölé kerüljön elhelyezésre, ennek megfelel�en a tervek átdolgozásra 
kerültek. Mivel ez önkormányzati tulajdonú közterületet érint, ezért a tulajdonosi és 
közútkezel�i hozzájárulást a képvisel�-testületnek kell kiadnia. A Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Kérdezte a képvisel�ket, aki 
azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel�, Hintenberger András képvisel� és 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
65/2014. (02.24.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy STENTOR-MI Kft. tervez�je 
Czapári Krisztián kérelmére a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében 
lév� 1509 hrsz-ú ingatlant érint� „Visegrád-Szentgyörgypuszta VDSL (szélessávú hálózat) 
fejlesztés” módosított 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. 
j)jelen hozzájárulás csak az elosztószekrény telepítésére vonatkozik, a szekrényhez érkez� föld 
alatti vezetékekre és szerelvényekre nem. 
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� 

 
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. 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
 
Szám:    8/2014. 
Határozatok száma: 66/2014 (02.27.)  
Rendeletek száma:  - 
    

 

 

 

JEGYZ�KÖNYV 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2014. február 27-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel�sség� 
Társaság ügyvezet�jének újraválasztása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2014. február 27-én 07:45 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
    Félegyházi András polgármester 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 
 
    Bártfai István 

Hintenberger András 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A mai rendkívüli ülésnek egy napirendi 
pontja van a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezet�jének 
újraválasztása. Mivel a napirenddel kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, 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 Hintenberger András képvisel�k nem 
voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felel�sség� Társaság ügyvezet�jének újraválasztása 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Cseke László a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezet�je jelezte, hogy 2013. november 27-én a Pro Visegrád Kft. 
ügyvezet�i megbízatása lejárt. Cseke Lászlóval egyeztettem és jelezte, hogy további öt évre 
vállalja a Pro Visegrád Kft ügyvezet�i feladatainak az ellátását.  
Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István és Hintenberger András képvisel�k nem 
voltak jelen) az alábbi határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
66/2014. (02.27.) számú 

HATÁROZATA 
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, mint a Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel�sség� Társaság taggy�lési jogait gyakorló 
szerve úgy dönt, hogy Cseke Lászlót (szül. hely, id�: Budapest, 1959.01.13.,  an.: Végh Emma 
Erzsébet, adóaz.: 8336143386, személyi igazolvány száma: 685530MA, lakcím: 2025 
Visegrád, Rév u. 12.) ügyvezet�vé 2018. november 27-ig ismételten megválasztja, mivel az öt 
éves határozott id�tartamra szóló megbízatása lejárt. 
2) A Képvisel�-testület, mint a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felel�sség� Társaság taggy�lési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Pro 
Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft (Cg. 13-09-126346, székhely: 2025 
Visegrád F� utca 81., ügyvezet�: Cseke László) alapító okirat VI/4. pont els� mondatát 
alábbiakra módosítja:„„A társaságnak egy ügyvezet�je van.  Az ügyvezet�t az alapító-tag 
legfeljebb öt évre választja meg. A társaság újraválasztott ügyvezet�je a taggy�lés jogait 
gyakorló Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 66/2014.(02.27.) számú 
határozata alapján 2018. november 27-ig Cseke László (szül. hely, id�: Budapest, 
1959.01.13.,  an.: Végh Emma Erzsébet, adóaz.: 8336143386, személyi igazolvány száma: 
685530MA, lakcím: 2025 Visegrád, Rév u. 12.).”, azt egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.   
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3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az alapító okirat 
aláírására.  
 
Határid�:  cégbírósági nyilvántartás megkeresésére 2014. március 10. 
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. 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel -testülete 
 
 
 
 
Szám:    9/2014. 
Határozatok száma: 69-83/2014 (03.20.)  
Rendelet száma:  4/2014. (III.21.) 
    
 
 
 

JEGYZ!KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének  

2014. március 20-án megtartott nyílt ülésér l 
 
 
 

1. A Szentendrei Rend rkapitányság beszámolója a 2013. évi tevékenységér l, a 
közbiztonság helyzetér l 

2. A „Csek ” ház felújítása kapcsán a Norvég Alap- Vidéki kulturális és természeti 
örökség meg rzése pályázaton való részvételhez pályázatírásra érkezett ajánlat 
megvitatása 

3. Az 52/2014. (02.20.) számú képvisel -testületi határozat (Schulek utca I. ütem 
útépítési hozzájárulása) ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem megvitatása 

4. 52/2014. (02.20.) számú képvisel -testületi határozat (Schulek utca I. ütem 
útépítési hozzájárulása) ellen Berkesi Istvánné által benyújtott méltányossági 
kérelmének megvitatása  

5.  Rajnák László közterület foglalási engedéllyel kapcsolatos fellebbezése  
6. A város közm"vel dési feladatairól és ellátásának feltételeir l szóló 11/2001. 

(IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
7. Fellegvár Óvoda óvodavezet i pályázat kiírása 
8. Schulek utca II. ütemének építése kapcsán a közbeszerzési eljárás megindítása 
9. Pázmány Péter utca 3. szám (610 hrsz) alatti ingatlanon és mögötte lév  pince és 

partfalomlása miatti károk helyreállítása kapcsán kiírt közbeszerzés kapcsán 
döntés  

10. Visegrád, F  utca járda templomtól a millenniumi kápolnáig terjed  szakaszára 
térk  megrendelése 

11. A 2013-as Dunai árvíz következtében ár és belvízvédelmi létesítményekben 
keletkezett károk helyreállítására érkezett ajánlatok megvitatása 

12. Danubia Televízió 2014. évi támogatási kérelme 
13. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel -testületének 2014. március 20-án 18:30 
órakor a Palotaház tárgyalótermében 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  
 
 
 
 
Távol maradt képvisel : 
 
 
 
 
Meghívott: 
 
    Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezet  
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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 napirendet, melyre 
vonatkozóan az alábbi módosító javaslata volt: 11. napirendi pontként javasolta felvenni a 
Csek  ház felújítására vonatkozó Norvég Alap pályázat benyújtását, 12. napirendi pontként 
pedig a Danubia Televízió 2014. évi támogatási kérelmét. Továbbá javasolta, hogy a 11. 
napirendi pontként felveend  napirendet 2. napirendi pontként sorolják el re, hogy Bozzay 
Péter annak tárgyalása után távozhasson, így viszont értelemszer!en a többi napirendi pont 
eggyel tolódik. Mivel a módosítással kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte, aki a napirend módosításával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte, aki az imént módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta. 
 
Napirend el tt: 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy 2014. február 24-én döntött a Képvisel -testület az 
árvízvédelmi beruházás kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményessé 
nyilvánításáról és gy ztes vállalkozót tudott hirdetni az önkormányzat. Ezt követ en aláírásra 
került a Magyar Vízépít  Zrt-vel a kivitelezésre vonatkozó szerz dés. Tehát ezzel a 2 éves 
közbeszerzési eljárási procedúra befejez dött és megkezd dhet a beruházás. 
 

1. npr: A Szentendrei Rend rkapitányság beszámolója a 2013. évi tevékenységér l, 
a közbiztonság helyzetér l 

El terjeszt :  Félegyházi András polgármester 
Meghívott:    Kovács László r. alezredes mb. kapitányságvezet  
      Mokrai Gabriella Visegrádi Rend r rs parancsnok 

 
Félegyházi András: Köszöntötte a meghívott vendégeket.  
 
Kovács László: Elmondta, hogy az írásbeli beszámolót azzal szeretné kiegészíteni, hogy nagy 
örömére szolgált, hogy a tavalyi évben sikerült a visegrádi rend r rs parancsnoki helyére 
kinevezni Mokrai Gabriellát. Ahogyan a visszajelzésekb l értesült a kollégan  igyekszik 
közvetlen és jó kapcsolatot kialakítani mind a városvezetéssel, mind a városban m!köd  
egyéb szervezetekkel is. Legkés bb május 1-t l az  rsparancsnok helyettesi poszt is betöltésre 
kerül, ami szintén nagyon jó hír. Sikerült valamennyire a rend r rs létszámát is feltölteni, bár 
ez még mindig nem a legoptimálisabb. Elmondható, hogy a csökkent a b!ncselekmények 
száma az elmúlt évben a korábbi évhez viszonyítva és a Szentendrei Rend rkapitányság 
nyomozási eredményei is javultak. Jól sikerült megoldani a tavalyi árvízi munkálatokban való 
részvételt, hatékony segítséget tudott nyújtani a rend rség a Dunakanyar településeinek. Kéri, 
ha valakinek olyan információja van, ami a rend rség munkáját segítheti és eredményesebbé 
teheti, azt ossza meg velük. Az  rsparancsnok és a leend  helyettes is azt várják, hogy 
tudjanak arról, hogy mi az, amit a település elvárna.  
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Félegyházi András: Bemutatta Mokrai Gabriellát a visegrádi rend r rs új parancsnokát. 
Visegrádon egyre nagyobb gondot okoz a Rév utca és a templom környékének parkolási 
problémái. Az önkormányzathoz szinte minden héten érkezik bejelentés ezzel kapcsolatban. 
Tekintettel arra, hogy ez az utca a Magyar Közút tulajdonában és kezelésében áll, ezért az 
önkormányzat csak jelezni tudja a problémát és kérni annak megoldását. Az elmúlt hetekben 
már észrevehet  volt, hogy talán kicsit kevesebben parkolnak rossz helyen, amiben 
valószín!leg az is közrejátszik, hogy néhány büntetés realizálódott. 
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a Közm!vel dési, Oktatási, Ifjúsági és Sport 
Bizottság is megtárgyalta a beszámolót, azt elfogadásra javasolja. Apró észrevétel és jelzés 
volt a kapitányság felé, hogy a városba érkez  delegációt kísér  motoros rend rök gyorsulási 
versenye volt.  
 
Kovács László: Köszöni a jelzést, és amennyiben a következ  ilyen delegáció kísérés lesz, 
akkor külön eligazítást kapnak majd a kollégák arról, hogy hogyan járjanak el.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a 
beszámolót megköszönte és kérte a testülett l, hogy 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  
69/2014. (03.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Szentendrei 
Rend rkapitányság értékel  jelentését a 2013. évben végzett rend ri tevékenységr l. 
 

Határid : azonnal 
Felel s: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: A „Csek ” ház felújítása kapcsán a Norvég Alap- Vidéki kulturális és 

természeti örökség meg rzése pályázaton való részvételhez pályázatírásra 
érkezett ajánlat megvitatása 

El terjeszt : Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezet je 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz t, hogy ismertesse az el terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Csek  ház épületének rossz állapota mindenki el tt ismert. Egy Norvég 
Alap pályázati lehet ség nyílt meg, ami ennek felújítására teremt lehet séget. A pályázat 
megírására Pro Régiótól érkezett egy ajánlat, mely szerint 340.000,- Ft+Áfa díj + sikerdíj 
ellenében elvégeznék azt. Az el terjesztés azért szerepel a testület el tt, mert ugyan 
összeghatár tekintetében polgármesteri hatáskör lenne, viszont a költségvetésben nincs rá 
külön sor, ezért ahhoz, hogy a szerz dés megköthessen, szükséges a testület hozzájárulása. A 
forrás egyébként az általános tartalék soron biztosított.  
 
Félegyházi András: A pályázat egy kicsit többr l is szól, mint a Csek  ház felújításáról, ha 
nyerni tud az önkormányzat, akkor ez ennek egy része lesz.  A ház felújítására ezel tt 5 évvel 
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már készült egy terv, ami kisebb módosításokkal tulajdonképpen alkalmas a pályázat 
benyújtására. A terv felülvizsgálatára, módosítására vonatkozóan ma aláírt egy szerz dést az 
építésszel, aki ezt tervezte, ennek díja 300.000,- Ft+Áfa, melyre vonatkozóan a 
polgármesternek beszámolási kötelezettsége van a testület felé. A mérnöki tervezésre 
vonatkozóan van a költségvetésbe betervezett sor. Az építési engedély már lejárt, többek 
között emiatt kellett most a terveket felülvizsgálni. 
 
Schüszterl Károly: A sikerdíj elszámolható a pályázatban? 
 
Félegyházi András: Igen, ez akkor illeti meg a céget, ha nyer a pályázat, illetve ez a díj 
valójában a pályázati folyamatban való közrem!ködést is jelenti.  
 
Schüszterl Károly: Itt is van olyan, mint az el z  pályázatnál, hogy foglalkoztatni kell 5 
embert? 
 
Félegyházi András: Itt nincs foglalkoztatás b vítési kötelezettség, csak fenntartási.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot. Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte, 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  
70/2014. (03.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Norvég Alap- Vidéki kulturális és 
természeti örökség meg rzése témájában a pályázaton való részvételt tervezi a „Csek  ház” 
felújítása miatt, ezért sikeres pályázat reményében a pályázatírási feladatok ellátására a Pro 
Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-t 
(1146 Budapest, Hermina út 17.) 340.000 Ft + Áfa díj ellenében megbízza. 
2) A képvisel -testület a pályázatírási feladatok megbízási díját az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésér l szóló 1/2014. (II.14) számú rendelet általános tartalék sor terhére biztosítja.   
3) A Képvisel -testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Pro Régió Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötend  
megbízási szerz dés aláírására. 
 

Felel s: Félegyházi András polgármester 
Határid : azonnal 

 
3. npr: Az 52/2014. (02.20.) számú képvisel -testületi határozat (Schulek utca I. 

ütem útépítési hozzájárulása) ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem megvitatása 
El terjeszt : Dr. Szabó Attila aljegyz  
Meghívottak: a kérelmet benyújtó lakosok 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz t, hogy ismertesse az el terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Képvisel -testület a február 20-i ülésén döntött úgy, hogy 100.000,- Ft 
útépítési érdekeltségi hozzájárulást kér a Sculek utca I. ütemének megépítésében érintett 
lakóktól, mivel az erre vonatkozó törvény lehet séget ad az ilyen jelleg! határozat 
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meghozatalára. Ez ellen az érintett lakosok méltányossági kérelmet nyújtottak be, melyben 
tulajdonképpen kérték, hogy a testület ez a határozatát vizsgálja felül és a hozzájárulási 
igényr l mondjon le. A testületi határozat egy hatósági határozat, ami azt jelenti, hogy ez ellen 
alapvet en nincs helye fellebbezésnek, csak bírósági felülvizsgálatnak. A beadványt az 
érintett lakók meghívása mellett és részvételével a Városüzemeltetési és Városfejlesztési 
Bizottság is megtárgyalta. A lakosok az észrevételeiket elmondták és ezek után döntött úgy a 
bizottság, hogy nem javasolja a testületnek a határozat visszavonását. Természetesen továbbra 
is lehet ség van egyedi méltányossági kérelem benyújtására, melyet egyenként fog 
megvizsgálni a képvisel -testület. A bizottság döntött arról is, hogy a határozatban biztosított 
10 hónapos részletfizetési lehet séget 15 hónapra módosítja, így az egy havi részlet 6.666,- 
Ft-ra módosul. Továbbá a bizottság arról is döntött, hogy két ingatlan esetében a 130/1 és 
139/2 hrsz-ú ingatlanok után a tulajdonosok szintén fizessenek útépítési hozzájárulást, mivel 
ezek az ingatlanok nem csak a F  utca, hanem a Schulek utca fel l is rendelkeznek bejárattal. 
Ennél fogva három határozati javaslat van, a 2. és 3. számú határozati javaslatokat logikailag 
fel kell cserélni, mert el bb a kijavításról kell döntenie a testületnek, illet leg ezt követ en a 
törleszt  részletek módosítása vonatkozásában.  
 
Mikesy Tamás: Attól függetlenül, hogy most milyen döntés születik, kéri, hogy a lakosoknak 
menjen ki egy levél, amelyben az önkormányzat pontosan leírja az álláspontját ezzel 
kapcsolatban, de csak akkor, ha mindent el tte nagyon körültekint en tisztázott az 
önkormányzat. 
 
Bártfai István: A bizottsági ülésen felvet dött az, hogy a hozzájárulást helyrajzi számok után 
fizetik az érintettek, a Royal Apartman Hotelnek két helyrajzi száma is van. Ez akkor a 
részükr l darabonkénti befizetést jelent? 
 
Mikesy Tamás: A Royal Hotel területe egy ingatlan volt, de azt kettészeli az út. Ezt az út 
területet a hotel 2008-ban az önkormányzatnak ajándékozta, azért, hogy utat építsen rá, tehát 
etikailag megkérd jelezhet , hogy ezért valóban kell-e kérni t lük 100.000,- Ft-ot.  
 
Bártfai István: Azokban az években kb. 9 millió forinttal hozzájárult a tervekhez is.  
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint itt most nem kérdés, hogy a lakók hozzájárulnak-e vagy sem, 
ha már egyszer az önkormányzat jogszabály alapján ezt kérte. Itt legfeljebb kifogással 
élhetnek a bíróságon ez ellen, hiszen egy lakossági f rumon el zetesen  k nem ellenkeztek a 
hozzájárulás megfizetése ellen. 
 
Félegyházi András: Valóban err l volt szó a lakókkal való egyeztetés során, már korábban, 
de ett l függetlenül is kérhetne az önkormányzat hozzájárulást. Ezt a kérvényt nem az egész 
Schulek utca írta alá egy emberként, hanem voltak, akik aláírták és voltak, akik nem, illetve 
volt, aki azért írta alá, mert bizonyos részkérdésekre szeretne választ kapni. Egyébként 
Visegrádon már volt arra precedens, hogy kisebb-nagyobb lakossági hozzájárulással javítottak 
egy-egy utca állapotán és azok nem is ilyen végleges megoldások voltak, mint most a Schulek 
utca esetében. Tehát ez a hozzájárulási kérelem nem újdonság Visegrádon. Véleménye szerint 
a képvisel -testület a határozatával méltányosan és törvényesen járt el, tehát ez továbbra is 
fönntartható. Méltányossági kérelemre továbbra is lehet sége van, amelyet egyedileg bírál 
majd el a testület.  
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy legyen figyelemmel az önkormányzat arra, hogy a II. ütem elkezdése 
el tt több lakossági fórum, illetve egyeztetés legyen összehívva, mert többek között itt ezt is 
problémásnak érezték a lakók, hogy nem kaptak elég tájékoztatást. Elmondta, hogy  t 
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személy szerint eléggé felháborította ez a lakossági levél, mert úgy t!nik, hogy Visegrádon az 
is baj, ha csinál valamit az önkormányzat, ezért véleménye szerint az is meggondolandó, hogy 
az idei költségvetésben elkülönített 15-16 millió forintot a Schulek utca folytatására, ne 
költsék-e másra. 
 
Félegyházi András: Véleménye szerint ebben az ügyben nem szabad általánosítani, 
tárgyilagosan kell megvizsgálni ezt az ügyet és valóban kell majd küldeni egy részletes 
válaszlevelet a lakóknak.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Itt tulajdonképpen a lakók maguk írják azt, ami alapján az 
önkormányzat meghozta a döntését, tehát úgy gondolja, hogy itt mindenki egyformán 
emlékszik. Úgy érzi, hogy Bálint Zsolt képvisel  úr felindultsága jogos, ezt   is osztja, hiszen 
a lakossági fórumon elhangzott a 100.000,- Ft, ez ellen nem emeltek kifogást és vállalták az 
ott jelenlév k, hogy az utca többi lakóit  k járják körbe és jelzik, amennyiben ezzel az 
összeggel gond van, de az önkormányzathoz nem érkezett jelzés. Ezek után vitatni ezt a 
helyzetet, úgy gondolja, hogy méltatlan. Bízik abban, hogy az utca rendezéséhez kapcsolódó 
m!szaki el készít  munkálatok során a telekhatárok kimérése is megtörténik, és bízik abban, 
hogy ezekkel minden rendben van.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint az mindenképpen egy tanulság, hogy a jöv ben nagyobb 
figyelmet kell fordítani az ilyen esetekben a lakossággal történ  egyeztetésre, tájékoztatásra. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint volt tájékoztatva a lakosság, igaz, hogy nem egyenként 
személyesen, de a Visegrádi Hírekben mindig benne volt a Schulek utca aktuális helyzetér l a 
tájékoztatás, illetve a Danubia Televízió mindig közvetíti a testületi üléseket.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, 
felolvasta az I. számú határozati javaslatot. Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem 
hangzott el, 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  
71/2014. (03.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Mészáros Péter (128/6 hrsz), Zeller 
Balázs, Zeller Mártonné (128/3 hrsz), Jung Csaba (131 hrsz), Honti Lászlóné, Honti László 
(126/2 hrsz), Dudás László (126/4 hrsz), Dr Bajó Józsefné, Dr Bajó József (128/8 hrsz), Bánk 
Szilvia, Bánk András (134/2 hrsz), Berkesi Istvánné (126/6 hrsz) és Anda Istvánné (128/7 
hrsz) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testület által 2014. február 20. napján kelt 
52/2014. (02.20.) határozat ellen benyújtott beadványukat megtárgyalta, mivel a határozat 
meghozatalánál jogszabálysértés nem történt, ezért a határozatot saját hatáskörben nem 
vonja vissza. 
2) A Képvisel -testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy írásban tájékoztassa a 
beadvány aláíróit, hogy az 52/2014. (02.20) számú határozat ellen egyedi méltányossági 
kérelem bármikor benyújtható.  
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Határid : azonnal 

Felel s: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felolvasta az el terjesztésben III. számon szerepl  határozati javaslatot. 
Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, 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  
72/2014. (03.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Visegrád Schulek utca 126/2, 126/4, 
126/5, 126/6, 128/2, 128/3, 128/6, 128/7, 128/8, 131, 134/2 és a 136 hrsz.-ú ingatlanokra 
vonatkozó útépítési hozzájárulás tárgyában 2014. február 20. napján kelt 52/2014. (02.20.) 
határozatot az alábbiakkal kiegészíti: 
(Schulek utca I. ütem) szilárd burkolatú út megépítéséhez a 130/1 hrsz.-ú (F  u. 80.) és a 
139/2 hrsz.-ú (F  u. 92.) ingatlanokra vonatkozóan is ingatlanonként egységesen 100.000 Ft-
ban, azaz százezer forintban határozza meg az útépítési hozzájárulás mértékét. 
 
A képvisel -testület a határozatot egyebekben hatályában fenntartja.  
 
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 Város Önkormányzat Képvisel -testülete figyelemmel „az épített környezet 
védelmér l és alakításáról” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( továbbiakban: Étv.) 17. § g) 
pontja alapján alkalmazandó 28.§ (2) bekezdésében foglaltakra, valamint a Pest Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyel sége Útügyi Osztály UT/1180/14/2013. szám alatt 
kiadott joger s építési engedélyére - , a Visegrád belterület 130/2, 128/4, 128/9, 155/1 és a 
137/6 hrsz. alatt felvett (Schulek utca I ütem) ingatlanokon - hatályos jogszabályok szerint 
megvalósuló - szilárd burkolatú út megépítéséhez a 126/2, 126/4, 126/5, 126/6, 128/2, 128/3, 
128/6, 128/7, 128/8, 131, 134/2 és a 136 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan 2014. február 20. 
napján kelt 52/2014. (02.20.) határozatában ingatlanonként egységesen 100.000 Ft-ban, azaz 
százezer forintban határozta meg az útépítési hozzájárulás mértékét. 

A képvisel -testület a fenti határozatot a Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottság 
2014. március 19-én tartott ülésén tett észrevételére, javaslatára, miszerint a 130/1 hrsz.-ú 
(F  u. 80.) és a 139/2 hrsz.-ú (F  u. 92.) ingatlanok után a tulajdonosok szintén fizessenek az 
52/2014. számú határozatban megjelölt 100.000 Ft összeg! útépítési hozzájárulást, mivel ezek 
az ingatlanok a Schulek utca fel l is bejárattal rendelkeznek, ezért a rendelkez  részben 
foglaltak alapján kiegészíti. 
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A képvisel -testület a fenti döntését a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 81/B. § (1) bekezdés alapján hozta, mivel az ügy 
érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés. 
A fellebbezési lehet séget „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) 100. § (1) bekezdés f) pontja 
zárja ki, a bírósági felülvizsgálat lehet ségét a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. 
 
Hatáskörömet és illetékességemet az Étv 28.§ (2) és a Ket 19 § (2) bekezdései állapítják meg.  
 
 

Felel s: Félegyházi András polgármester 
Határid : azonnal 

 
Félegyházi András: Felolvasta az el terjesztésben II. számon szerepl  határozati javaslatot. 
Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, 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  
73/2014. (03.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Visegrád Schulek utca 126/2, 126/4, 
126/5, 126/6, 128/2, 128/3, 128/6, 128/7, 128/8, 131, 134/2, 136, 130/1 és 139 hrsz.-ú 
ingatlanokra vonatkozó útépítési hozzájárulás tárgyában 2014. február 20. napján kelt 
52/2014. (02.20.) határozatot saját hatáskörben - figyelemmel a Városüzemeltetési- és 
Városfejlesztési Bizottság 2014. március 19-én tartott ülésén tett javaslatára - módosítja. 
 
A határozatban közölt útépítési hozzájárulást a fizetésre kötelezett magánszemély 
ingatlantulajdonos, amennyiben nem él a fentiek szerinti egyösszeg! befizetés lehet ségével, 
akkor az útépítési hozzájárulást megállapító határozat kézhezvételét követ  30 napon belül 
benyújtott kérelmére 2014. április 1. napjától 15 hónapos részletfizetést biztosít a képvisel -
testület, havi 6.666 Ft azaz hatezerhatszázhatvanhat forint megfizetése mellett.  
  
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 Város Önkormányzat Képvisel -testülete figyelemmel „az épített környezet 
védelmér l és alakításáról” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( továbbiakban: Étv.) 17. § g) 
pontja alapján alkalmazandó 28.§ (2) bekezdésében foglaltakra, valamint a Pest Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyel sége Útügyi Osztály UT/1180/14/2013. szám alatt 
kiadott joger s építési engedélyére - , a Visegrád belterület 130/2, 128/4, 128/9, 155/1 és a 
137/6 hrsz. alatt felvett (Schulek utca I ütem) ingatlanokon - hatályos jogszabályok szerint 
megvalósuló - szilárd burkolatú út megépítéséhez a 126/2, 126/4, 126/5, 126/6, 128/2, 128/3, 
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128/6, 128/7, 128/8, 131, 134/2, 136, 130/1 és 139 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan 2014. 
február 20. napján kelt 52/2014. (02.20.) határozatában ingatlanonként egységesen 100.000 
Ft-ban, azaz százezer forintban határozta meg az útépítési hozzájárulás mértékét. 

A képvisel -testület a fenti határozatot a Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottság 
2014. március 19-én tartott ülésén tett javaslatára, miszerint a 10 hónapos részletfizetési 
lehet ség 15 hónapra módosuljon, ezáltal a havi törleszt részlet összege 10.000 Ft-ról pedig 
6.666 Ft-ra, a rendelkez  részben foglaltak alapján módosítja. 
A határozat módosítását a képvisel -testület hatáskörét megállapító jogszabály nem zárja ki, 
az ügyben nincsen ellenérdek! ügyfél, továbbá a módosítás közérdeket nem sért. 
 
A képvisel -testület a fenti döntését a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 114. § (1) bekezdés alapján hozta. 
A fellebbezési lehet séget „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) 100. § (1) bekezdés f) pontja 
zárja ki, a bírósági felülvizsgálat lehet ségét a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. 
 
Hatáskörömet és illetékességemet az Étv 28.§ (2) és a Ket 19 § (2) bekezdései állapítják meg.  
 
 

Felel s: Félegyházi András polgármester 
Határid : azonnal 

 
4. npr: 52/2014. (02.20.) számú képvisel -testületi határozat (Schulek utca I. ütem 

útépítési hozzájárulása) ellen Berkesi Istvánné által benyújtott méltányossági 
kérelmének megvitatása  

 El terjeszt : Dr. Szabó Attila aljegyz  
  
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy ezt a napirendet zárt ülés keretében tárgyalja meg a 
képvisel -testület, mert a kérelem egy része szociális hivatkozású. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a testületet, aki elfogadja a képvisel i indítványt, 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  
74/2014. (03.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testület úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képvisel  indítványát, mely szerint a Berkesi Istvánné által benyújtott 
méltányossági kérelmet zárt ülés keretében tárgyalja a testület. 
 

Határid : azonnal 
Felel s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Ez esetben a nyílt ülés után, zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra a 
kérelem. 
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5.  npr: Rajnák László közterület foglalási engedéllyel kapcsolatos fellebbezése  

 El terjeszt : Dr. Szabó Attila aljegyz  
 
Félegyházi András: Mint ismeretes a kis palotajátékok szervez je, Rajnák László idén is 
megjelölt számos napot, amikor szeretné megrendezni a programot a nagy parkoló és 
„KRESZ” park területén. A közterület használatról szóló önkormányzati rendelet értelmében 
akkor kaphatja meg, ha díjat befizeti. " azt kéri, hogy ezt a jelent s összeget ne kelljen neki 
el re kifizetni. Tekintettel arra, hogy összességében kb. 1.000.000,- Ft-ról van szó, ennek 
engedélyezése a testület hatáskörébe tartozik. Úgy gondolja, hogy mivel Rajnák László az 
aktuális szerz désnek megfelel en mindig eleget tett a fizetési kötelezettségének, ezért 
javasolja a kérelme elfogadását. 
 
Bártfai István: A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, a díjat nem javasolja csökkenteni, 
de mivel valóban soha nem volt probléma a fizetési hajlandóságával, ezért javasolja elfogadni 
azt, hogy utólag fizessen. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem hangzott el, 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  
75/2014. (03.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Enteriör 92 Bt képvisel je Rajnák László 
Visegrád Város Önkormányzat Polgármestere által 2014. február 7. napján kelt 59-1/2014. 
számú határozat ellen benyújtott fellebbezését elfogadja és a 59-1/2014. számú határozatot az 
alábbiak szerint megváltoztatja: 
 
„Az Enteri r 92 Bt. köteles a közterület használat 2014. május hónapra esedékes részét 2014. 
május 31-ig, míg a 2014. június hónapra esedékes részét 2014. június 30-ig fent megjelölt 
napok után átutalással 11742087-15393788 számú bankszámlára megfizetni.” 
 
A képvisel -testület a határozatot egyebekben hatályában fenntartja.  
 
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 
 
Enteriör 92 Bt. (1037 Budapest, Királylaki út 125.) részére kérelmére Félegyházi András 
polgármester a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek 
rendjér l szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet el írásainak megfelel en 
engedélyezte a Park és Platánsor területére (Visegrád 64/1 hrsz) 2014. május 8, 9, 15, 16, 22, 
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23, 28, 29, 30, 2014. június 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13. id pontokban a közterület használatát 
közösségi (zenés, kulturális, sport) rendezvények (kispalotajátékok) céljára.  
 
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 közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 
és a közterületek rendjér l szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 3§ (2) bekezdés ea) pontja, 10§ (5)-(6) bekezdése, 11§ (1) bekezdés és a 13.§ (1)-(3) 
bekezdés el írásai alapján került meghozatalra.      
Az 59-1/2014. számú határozat Enteriör 92 Bt részér l 2014. február 17. napján átvételre 
került. Enteriör 92 Bt képvisel je Rajnák László a jogorvoslatra nyitva álló határid n belül, 
2014. február 19. napján fellebbezést terjesztett el . Fellebbezésében el adta, hogy a 
képvisel -testület a közterület-használati díj el refizetése alól mentesítse, azaz utólag fizesse 
meg. 
 
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 
Enteriör 92 Bt. fellebbezésével részben egyetért, ezért a polgármester 59-1/2014. 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 3§ (2) bekezdés ea) pontja és a Ket 107§ (1) 
bekezdése állapította meg.  
 
 

Határid : a határozat kézhezvételét követ  30 nap 
Felel s: Félegyházi András polgármester 

 
 

6. npr: A város közm!vel dési feladatairól és ellátásának feltételeir l szóló 11/2001. 
(IX.27.) 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 Képvisel -testület által elfogadott önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálati ütemterve szerint a 2014. március 20-i képvisel -testületi ülés egyik napirendi 
pontja „város közm!vel dési feladatairól és ellátásának feltételeir l” szóló 11/2001. (IX.27.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata és szükség esetén annak a módosítása. Az a törvényi 
felhatalmazás, mely alapján 2001-ben elfogadásra került ez a helyi rendelet, mind a mai napig 
hatályban van, változatlan tartalommal. A rendelet tartalmi részében nem szükséges 
módosítani, csupán az indokolja a módosítást, hogy a benne szerepl  intézménynevek már id  
közben módosultak.  
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Hintenberger András: Elmondta, hogy a Közm!vel dési Bizottság megtárgyalta a rendelet 
módosítást. Mikesy Tamásnak volt két felvetése, mely szerint az Áprily Lajos Általános 
Iskolát már nem kellene szerepeltetni a rendeletben, mert nem az önkormányzat 
fenntartásában áll, a másik pedig az, hogy a Mozi hivatalosan a M!vel dési Ház 
tagintézménye, tehát azt nem külön álló intézményként kellene szerepeltetni.  
 
Mikesy Tamás: Javasolja, hogy a rendelet tervezet 1. §. (1) bekezdésének a) pontja Mátyás 
Király M!vel dési Ház és Városi Mozi legyen, a b) pontja Fellegvár Óvoda, a c) pont pedig 
kerüljön törlésre. 
 
Félegyházi András: Mivel a rendelet módosítással kapcsolatban egyéb módosító javaslat, 
hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott el, ezért kérte, aki Mikesy Tamás képvisel  
módosító indítványát 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  
76/2014. (03.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete jóváhagyólag elfogadja Mikesy Tamás 
képvisel  azon módosító javaslatát mely szerint a város közm!vel dési feladatairól és 
ellátásának feltételeir l szóló 11/2001. (IX.27.) önkormányzati rendeletet módosító 
rendelettervezet 1. §. (1) bekezdésének a) pontja Mátyás Király M!vel dési Ház és Városi 
Mozi, b) pontja Fellegvár Óvoda, a c) pont pedig kerüljön törlésre.  
 

Határid : azonnal 
Felel s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte, aki a módosítással együtt a város közm!vel dési feladatairól 
és ellátásának feltételeir l szóló 11/2001. (IX.27.) önkormányzati rendeletet módosító 
rendeletet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta a város közm!vel dési feladatairól és 
ellátásának feltételeir l szóló 11/2001. (IX.27.) önkormányzati rendeletet módosító rendeletet. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 
4/2014. (III.21.) rendelete  

a város közm!vel dési feladatairól és ellátásának feltételeir l szóló 11/2001. (IX.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi!) 
 

7. 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. 
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Dr. Szabó Attila: A helyettesítéssel megbízott óvodavezet  asszony megbízatása lejár 2014. 
július 31-vel, ezért a testületnek ismételten pályázatot kell kiírnia az óvodavezet i feladatok 
ellátására. Az el terjesztés tartalmazza azokat a jogszabályi helyeket, melyekre figyelemmel 
kell lenni a pályázat kiírása során. Gyakorlatilag 5 évre szólna 2014. augusztus 1-t l a vezet i 
megbízás.  
 
Hintenberger András: A Közm!vel dési, Oktatási Bizottság megtárgyalta, azt javasolta, 
hogy a szükséges gyakorlati id t a törvényi minimumon állapítsa meg a testület, annak 
érdekében, hogy sikeres legyen a pályáztatás és ne ez legyen a kizáró ok egy új vezet  
megbízásához. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem hangzott el, kérdezte, 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  
77/2014. (03.20.) 
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  pályázati közzétételének napja: 2014. 
április 3.; a pályázat benyújtásának határideje: A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes 
oldalán való megjelenést l számított 30 nap, a pályázat elbírálásának határideje: 2014. 
június 30., az álláshely legkorábban 2014. augusztus 1-én tölthet  be. 
 

Felel s: Félegyházi András polgármester 
Határid : azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzata 

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

Meghirdetett munkahely: 
 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: 

 fels fokú óvodapedagógus szakképesítés, továbbá 
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 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezet i szakképzettség,  
 legalább 5 év szakmai gyakorlat (óvodapedagógus munkakörben), 
 büntetlen el élet, 
 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 (2014. augusztus 1.-2019. július 31.) 
Az álláshely betölthet : 2014. augusztus 1. 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történ  közzététel napja: 2014. április 3. 
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.). 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. 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. 
 

8. npr: Schulek utca II. ütemének építése kapcsán a közbeszerzési eljárás 
megindítása 

 El terjeszt : Dr. Szabó Attila aljegyz  
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz t, hogy ismertesse az el terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A testület a költségvetés elfogadásakor betervezte a Schulek utca II. ütem 
kivitelezésének az összegét. Ennek megfelel en a hivatal kért be árajánlatokat 4 kivitelez t l, 
melyek bontása után megállapítást nyert, hogy ezek közül három a nettó 15 millió forintos 
értékhatár fölött van, ebb l kifolyólag a vonatkozó közbeszerzési szabályok szerint 
egyszer!sített, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást kell kiírnia az önkormányzatnak. A 
hivatal m!szaki el adója elkészítette az ajánlattételi felhívást, a közbeszerzési eljárást a 
hivatal fogja lebonyolítani. Azt a négy vállalkozót kérnék fel ajánlattételre, akikt l már kért be 
árajánlatot a hivatal. 
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Bártfai István: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és egyetértett a javaslattal, de ha 
bárkinek van még javaslata más vállalkozó megkeresésére is, akkor jelezze. 
 
Dr. Szabó Attila: Mivel a ajánlattételi felhívásban szerepl  határid k szorosak, ezért most 
kellene megnevezni, akit még szeretnének, utána már nincs rá mód, mert legkés bb hétf n 
meg kell jelentetni.  
 
Bálint Zsolt: Javasolta, hogy az ajánlattételi felhívás M1 pontjában módosuljanak a 
referenciára vonatkozó összegek 50 millióról 30 millióra, az 1 db munka esetében pedig 15 
millióról 5 millióra.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb módosító javaslat, kérdés, illetve 
hozzászólás nem hangzott el, ezért kérdezte, aki Bálint Zsolt képvisel  módosító indítványát 
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  
78/2014. (03.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete jóváhagyólag elfogadja Bálint Zsolt 
képvisel  azon módosító javaslatát, mely szerint a Schulek u. II. ütem kivitelezési munkáira 
kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás M1 pontja az alábbiak szerint 
módosuljon: 
„Alkalmatlan az ajánlattev :” 
 „ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését l visszafelé számított öt 
évben, összességében legalább nettó 30 millió HUF útépítési/felújítási munkára vonatkozó 
referenciával, amelyb l 1 db legalább nettó 5.000.000 Ft érték!.” 
 

Határid : azonnal 
Felel s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte, aki az ilyen módon módosított ajánlattételi felhívást, valamint 
a meghívandó vállalkozók listáját 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  
79/2014. (03.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Schulek utca II. ütem 
építési munkák megvalósítása tárgyában a „közbeszerzésekr l” szóló 2011. évi CVIII. törvény 
122/A§ (1) bekezdése szerint nemzeti értékhatárt elér , tárgyalás nélküli közbeszerzési 
eljárást indít meg. 
2) A képvisel -testület a Schulek utca II. ütem építési munkák tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a határozat mellékletét képez  tartalommal 
elfogadja. 
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3)  A képvisel -testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás kapcsán 
ajánlattételre 4 ajánlattev t hív fel, melyek az alábbiak: 
a.)  STRABAG Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u.2. 
b.) 4-ÉPV Kft. 2534 Tát, Gorkij fasor 5. 
c.) KVARC Kft. 2025 Visegrád, Sziget u.1. 
d.) Ádám Tamás egyéni vállalkozó 2023 Dunabogdány, Óvoda u.9. 
 

Határid : az eljárás megindítására 2014. március 24. 
Felel s:  Félegyházi András polgármester 

 
Ajánlattételi felhívás 

a Kbt. 122/A. §-a szerinti közbeszerzési eljárás 
 Az ajánlatkér  neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 

Visegrád Város Önkormányzata 

2025 Visegrád, F  utca 81. 

telefon: +36 26398255 

telefax: +36 26398163 

e-mail: muszak@visegrad.hu; polgarmester@visegrad.hu 

 
 A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak 

indokolása: 

a Kbt. 122/A. alapján 

építési beruházás; CPV Kód: 45233000-9  
 A dokumentáció és a kiegészít  iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertet  rendelkezésre 

bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltétele. 
(Meghívásos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd esetén a 
dokumentációra, illetve ismertet re vonatkozó adatokat az eljárást megindító felhívásnak csak akkor 
kell tartalmaznia, ha az ajánlatkér  a dokumentációt (ismertet t) már a részvételi szakaszban 
rendelkezésre bocsátja, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban pedig csak akkor, ha az ajánlatkér  
dokumentációt készít és a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidej!leg nem küldte meg) 
 

A dokumentációt jelen ajánlattételi felhívással egyidej!leg Ajánlatkér  megküldi 
ajánlattev knek. 

 

 A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Visegrád, Schulek utca II. ütem építése a tervezett f bb munkák, beavatkozások:  
Útépítés:  földm! építés  
                 talajjavító réteg készítés  
                 humuszos term föld terítés  
                 füvesítés 
Útburkolatok: mechanikai stabilizációs alapréteg készítés M56 jel! 
                       burkolat készítés 8 cm vtg Beton útburkoló k b l 

kiemelt szegély készítés 
süllyesztett szegély készítés 
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kerti szegély készítés  
döntött szegély készítés 
járdaburkolat készítés 6 cm vtg útburkoló k d l 

Víztelenítés: el regyártott elemekb l készített folyókaburkolat 60 cm  
                     szekrény- és hossz-szivárgó készítés NA 100 dréncs vel   
                     keresztszivárgó építése NA 100 dréncs vel  
Forgalomtechnika: 4 db közúti jelz tábla elhelyezése                   
 

 A szerz dés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési 
eljárást lefolytatják: 

Vállalkozási szerz dés, tárgya: Visegrád, Schulek utca II. ütem építése. 
 
 A szerz dés id tartama vagy a teljesítés határideje: 

a teljesítés határideje 2014. június 30. (el teljesítés lehetséges) 
 A teljesítés helye: 

Visegrád, Schulek u. 155/2 hrsz

 Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 

Az ellenszolgáltatás megfizetése a nyertes ajánlattev  részére a teljesítésnek 
elismeréseként kiadott teljesítésigazolás kézhezvételét követ en számla ellenében, 
átutalással, magyar forintban történik a Kbt. 130. §. és a Ptk. 292/B. § (1)-(2) 
bekezdésében foglaltak, alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 14. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt el írások szerint. A kifizetésnél az adózás 
rendjér l szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §. is alkalmazandó. 

 Annak meghatározása, hogy az ajánlattev  tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 
valamint a részajánlattétel lehet sége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkér  a részekre történ  ajánlatot, illet leg a többváltozatú ajánlat lehet ségét kizárja. 

 Az ajánlatok értékelési szempontja [71. § (2) bekezdés], az összességében legel nyösebb 
ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. § (3) bekezdése szerinti adatok a 71. § (5) 
bekezdésére figyelemmel: legalacsonyabb összeg! ellenszolgáltatás 

 A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattev , alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szerepl , aki/amely a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, illetve nem lehet ajánlattev , 
aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 

A megkövetelt igazolási mód: 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattev nek nyilatkoznia kell a Kbt. 122. § (1) bekezdés 
szerint. 

Az Ajánlattev nek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz 
igénybe olyan alvállalkozót, aki/amely a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró 
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okok hatálya alatt áll, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 
nem tartozik a Kbt. 56.§-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

A Kbt. 56.§ (1) bekezdése k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattev  külön nyilatkozata 
szükséges arról, hogy olyan társaságnak min sül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott t zsdén 
vagy amelyet szabályozott t zsdén jegyeznek; ha az ajánlattev t nem jegyzik szabályozott 
t zsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, amennyiben a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen a jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkez  szervezet vezet  tisztségvisel jét kell megjelölni. 

 Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

Gazdasági és pénzügyi szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolás mód: 

Az ajánlattev nek csatolnia kell: 

G1: az eljárást megindító felhívás megküldését megel z  két üzleti évre vonatkozó, cégszer!en aláírt 
nyilatkozatát a teljes nettó árbevételér l, és ugyanezen id szakra vonatkozó – útépítési területen 
végzett építési tevékenységb l származó - nettó árbevételér l, attól függ en, hogy az ajánlattev  
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 
állnak. 

Az alkalmasság minimum követelményei: 

Az ajánlattev  a szerz dés teljesítésére alkalmatlan, ha 

G1: az eljárást megindító felhívás feladását megel z  két üzleti évben elért - általános forgalmi adó 
nélkül számított - teljes árbevétele évenként nem érte el legalább az 50 millió forintot, illet leg 
ugyanezen id szakban útépítési/felújítási tevékenységb l származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 20 millió forintot. 
M!szaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 

igazolás mód: 
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:  
M1: ajánlattev  az eljárást megindító felhívás megküldését l visszafelé számított öt év 
legjelent sebb – a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a 
szerz dést köt  másik fél által adott igazolással igazolt - támfal építési/felújítási munkáinak 
ismertetését. 
Az alkalmasság minimum követelményei: 

Alkalmatlan az ajánlattev : 
M1.: ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését l visszafelé számított öt 
évben, összességében legalább nettó 30 millió HUF útépítési/felújítási munkára vonatkozó 
referenciával, amelyb l 1 db legalább nettó 5.000.000 Ft érték!.  
 
Az ajánlattételi határid : 

2014. április 10. 14:30 óra 

 Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címe: 

Visegrád Város Önkormányzata 
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2025 Visegrád, F  utca 92. jegyz i iroda 

 
 Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a 

magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés: 

Az eljárás nyelve a magyar nyelv, ezen kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 

 Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak; részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje: 

Ajánlatok bontásának helye:  

helye: Visegrád Város Önkormányzata; 2025 Visegrád, F  utca 92. jegyz i iroda 

 
Ajánlatok bontásának ideje:  2014. április 10.14:30 óra 

Jelenlétre jogosultak:  A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott 
személyek jogosultak jelen lenni. 

 
 Az ajánlati kötöttség minimális id tartama, a részvételi felhívás kivételével: 

60 nap (az ajánlattételi határid t l számítva) 

 Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: - 

 Az ajánlati biztosíték el írására, valamint a szerz désben megkövetelt biztosítékokra 
vonatkozó információ: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a szerz désben foglaltak szerint 

 Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: - 

 A tárgyalásos eljárás 94. § szerinti jogcíme: - 

25)Egyebek: 
1. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszer!en aláírva 1 „eredeti” példányban 
(papír alapú példány), valamint a papír alapú példánnyal mindenben megegyez  adatot 
tartalmazó elektronikus (CD, DVD elektronikus adathordozón) másolati példányban kell 
benyújtani zárt csomagolásban, magyar nyelven. 
2. Ajánlatkér  akkor tekinti az ajánlatot határid re benyújtottnak, ha az az ajánlattételi 
határid  lejártának id pontjáig beérkezik Ajánlatkér höz. Az ajánlatok, illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséb l ered  kockázat az ajánlattev t terheli. Az 
ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattev  viseli. 
3. A hiánypótlás lehet sége vagy annak kizárása: Ajánlatkér  a Kbt. 67.§ alapján biztosítja a 
hiánypótlás lehet ségét. 
4. Ajánlattev nek és alvállalkozónak, valamint az alkalmasság igazolásában résztvev  
gazdasági szerepl nek csatolnia kell az aláírási címpéldányát (másolatban) vagy a jogi 
képvisel  által készített és ellenjegyzett a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti 
aláírási-mintát. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a 
benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszer! másolati példányát is csatolni szükséges. 
5. A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel en egyszer! 
másolatban kérjük benyújtani. (Ahol Ajánlatkér  valamely irat egyszer! másolatban történ  
benyújtását írja el , az eredeti irat benyújtását is elfogadja természetesen!) 
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6. A Kbt. 60.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlattev nek nyilatkoznia kell az eljárást 
megindító felhívás feltételeire, a szerz dés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
7. A Kbt. 60.§ (5) bekezdése az ajánlattev nek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy 
középvállalkozásnak min sül. 
8. A Kbt. 60.§ (6) bekezdése az ajánlattev nek felolvasólapot kell csatolnia, amely 
tartalmazza az ajánlattev  nevét, címét, valamint azokat a f bb, számszer!síthet  
adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerül. 
9. Ajánlatkér  a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattev k kifejezetten (írásbeli 
nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerz désszegéssel okozott károkért, valamint 
a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felel sségét, és teljes jogkör! 
közös képvisel t hatalmaznak meg. Az ajánlathoz eredeti vagy másolati példányban csatolni 
kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattev k által kötött és valamennyi közös ajánlatot tev  
által cégszer!en aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felel sségvállalásra 
vonatkozó, kötelez  érvény! nyilatkozatot a közös ajánlattev k közötti tételes 
feladatmegosztást, illetve a közös képvisel  meghatalmazását. A közös ajánlattev k 
személyében az ajánlattételi határid  lejárta után változás nem következhet be. 
10. A Kbt. 40.§ (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkér  el írja, hogy az ajánlattev  ajánlatában 
köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t 
kíván igénybe venni, az igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t, a közbeszerzésnek azt a 
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fog(nak) 
m!ködni. A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattev  teljesítésért való 
felel sségét. Ajánlatkér  felhívja ajánlattev k figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire. 
11. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos minden költség az ajánlattev t terheli. 
12. Az eljárás nyertese az az ajánlattev , aki az eljárást megindító felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati 
szempont szerint a legkedvez bb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkér  a Kbt. 124. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a 
következ  legkedvez bb ajánlatot tev nek min sített szervezettel köti meg a szerz dést, 
amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli. 
13. Az ajánlatkér  a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján el írja, hogy ajánlattev  tájékozódjon a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekr l, 
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerz dés teljesítése során meg kell felelni. 
 
14. Az ajánlattev ként szerz d  fél köteles - legkés bb a szerz déskötés id pontjára - 
felel sségbiztosítási szerz dést kötni vagy meglév  felel sségbiztosítását kiterjeszteni az 
ajánlatkér  által a felhívásban vagy a dokumentációban el írt mérték! és terjedelm! 
felel sségbiztosításra. A felel sségbiztosításnak a bruttó vállalkozási díj 2 %-ának 
megfelel  értékhatárig kell terjednie. 
 
15. A közös ajánlatot tev  nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy: Ajánlatkér  nem teszi lehet vé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság 
létrehozását. 
 
16. Jelen ajánlattételi felhívás megküldésének id pontja: 2014. március 24. 
 
Mikesy Tamás: Kéri, hogy a II. ütemben érintett lakosok kapjanak a testületi határozatból, 
valamint a lakossági fórum a közbeszerzésr l szóló döntést el zze meg.  
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9. npr: Pázmány Péter utca 3. szám (610 hrsz) alatti ingatlanon és mögötte lév  
pince és partfalomlása miatti károk helyreállítása kapcsán a közbeszerzés döntés  

El terjeszt : Dr. Szabó Attila aljegyz  
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz t, hogy ismertesse az el terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A testület döntésének megfelel en elindult a közbeszerzési eljárás a 
Pázmány Péter utca 3. szám alatti pince és partfal omlás helyreállításának kivitelezésére. Az 
ajánlattételre felkért 3 vállalkozó benyújtotta a pályázatát. A bíráló bizottság megtárgyalta és 
megállapította, hogy a Pilisi Parkerd  Zrt. érvénytelen ajánlatot, a Sycons Kft és a Geoszolg 
Kft. érvényes ajánlatot nyújtott be. A Bizottság az eljárás nyertesének a Geoszolg Kft-t 
javasolja nyilvánítani nettó 19.369.950 Ft +áfa ajánlati árral, mivel ajánlata érvényes és az 
összességében legel nyösebb ajánlatot   tette és a rendelkezésre álló anyagi fedezet (bruttó 
27.475.283 Ft) összegére tekintettel is megfelel . A pénzügyi fedezet a költségvetésben 
rendelkezésre áll. 
 
Hintenberger András: Meddig tartanak a munkálatok? 
 
Dr. Szabó Attila: 2014. július végéig, mivel addig el is kell számolni a pénzzel, az építési 
engedély megérkezett, joger s, tehát a 10 napos szerz déskötési moratórium után a 
munkálatok elkezd dhetnek. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte, 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  
80/2014. (03.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Pázmány Péter 
utca 3. szám (610 hrsz) alatti ingatlanon és mögötte lév  pince és partfalomlása miatti károk 
helyreállítási építési munkák megvalósítása tárgyában kiírt nemzeti értékhatárt elér , 
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
2) A képvisel -testület a Pilisi Parkerd  Zrt. (2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.) 
ajánlatát a „közbeszerzésekr l” szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelennek nyilvánítja. 
3) A képvisel -testület megállapítja, hogy: 
a)  a közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot tett: 
- SYCONS Kft. (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30.) és a 
- Geoszolg Kft. (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.). 
b) a közbeszerzési eljárásban érvénytelen ajánlatot tett: 

- Pilisi Parkerd  Zrt. (2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.) 
4) A képvisel -testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese - figyelemmel a 
rendelkezésre álló fedezet mértékére - a Kbt. 74. § (1) bek. e) pont és a legalacsonyabb 
összeg! ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján:
Geoszolg Kft. (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.).  



 

23 

5) A képvisel -testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertesével a Geoszolg Kft-val (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.) Visegrád 
Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerz dést kösse meg. 
 

Határid : szerz déskötési moratórium leteltét követ en azonnal 
Felel s: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Visegrád, F  utca járda templomtól a millenniumi kápolnáig terjed  

szakaszára térk  megrendelése 
 El terjeszt : Dr. Szabó Attila aljegyz  

 
Félegyházi András: Néhány évvel ezel tt megkezd dött a F  utca járdáinak felújítása és erre 
egyedi szín! követ gyártatott le annak idején az önkormányzat, ami most elfogyott. Úgy 
gondolja, hogy legalább a templomtól a Deltáig tartószakaszon meg kellene maradni ennél a 
típusnál az utca másik oldalán is, ezért szükséges kb. 500 m² megvásárlása. Sajnos ilyen 
jelleg! követ csak a Semmelrock Kft. gyárt, de Schüszterl Károly egy kedvez  árat tudott 
kialkudni a cégnél, akik vállalták, hogy legyártják ezt az egyedi térkövet ilyen mennyiségben. 
 
Bártfai István: Biztosan elég lesz az 500 m²? 
 
Schüszterl Károly: Úgy számolnak, hogy elég lesz ez a mennyiség, de még egyszer 
utánaszámolnak. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint el kellene gondolkodni azon, hogy esetleg egy vállalkozóval 
kellene kiviteleztetni a járdaépítést, hogy ne a VKG idejéb l menjen ez. 
 
Mikesy Tamás: A városfejlesztési bizottsági ülésen felvet dött a VKG általi kivitelezések 
ütemezése, így a járdaépítésé, ezért egyel re ez marad a VKG kivitelezésében, ha id  közben 
csúsznak, akkor visszatérnek erre a témára.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte, 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  
81/2014. (03.20.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testület úgy dönt, hogy a Visegrád F  utca 
járda burkolatépítési munkáihoz szükséges 500 m² Siena típusú egyedi gyártású burkolatra 
vonatkozó árajánlatot elfogadja a Semmelrock Stein+Design Kft-t l, 3.950,- Ft/m²+Áfa áron. 
2.) A Képvisel -testület a fedezetet az önkormányzat 2014. évi költségvetésér l szóló 
1/2014. (II.14.) rendeletének 14. melléklet út- és járda felújítás sora terhére biztosítja. 
3.) A Képvisel -testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a megrendelés 
aláírására. 
 

Határid : azonnal 
Felel s: Félegyházi András polgármester 
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11. npr: A 2013-as Dunai árvíz következtében ár és belvízvédelmi létesítményekben 

keletkezett károk helyreállítására érkezett 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 tavalyi Dunai árvíz kapcsán megrongálódott ár és belvízvédelmi 
létesítményekben keletkezett károk helyreállítására beérkeztek az árajánlatok. A 
tereprendezésre megkapta az önkormányzat a vis maior támogatást. Összeghatárt tekintve 
nem volt közbeszerzési eljárás köteles. A beérkezett ajánlatok alapján megállapítható, hogy a 
Strabag kft. adta a legkedvez bb ajánlatot, olyan összegben, ami rendelkezésre áll a 
pályázatban ezen helyreállítási munkálatok elvégzésére. A költségvetésben az összeg már 
rendelkezésre áll.  
 
Hintenberger András: Mit tartalmaznak ezek a munkálatok? 
 
Dr Szabó Attila: Az Apátkúti és Csuka patak mederszelvény helyreállítása, földkitermeléssel, 
a kitermelt anyag szállítóeszközre rakása, elszállítása, továbbá a mederburkolat helyreállítása. 
Továbbá a 64/14 és 166/3 hrsz-ú területek (Platán sor) esetében a cs áteresz kitorkoló fej 
átépítése, töltésanyag beépítési szállítással, rézs! képzés, tereprendezés rézs!s felületen 
füvesítéssel, a meglév  burkolatok bontása, zúzottk  ágyazat készítése, lapburkolat készítése. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte, 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  
82/2014. (03.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi dunai árvíz 
következtében megrongálódott védm!vek helyreállítási munkáira a Strabag Általános Épít  
Kft-t (Budapest, Gábor Dénes u. 2.) bízza meg az árajánlatában szerepl  tartalommal 
7.053.600.- Ft +áfa bruttó 8.958.072.-Ft vállalkozási díj ellenében.  
2) A kivitelezés költségét a képvisel -testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésér l szóló 
1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú melléklet 12. (vis maior pályázat) sora terhére 
biztosítja.   
3) A képvisel -testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Strabag 
Általános Épít  Kft-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerz dést 
kösse meg. 
 

Határid : azonnal 
Felel s: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: A Danubia Televízió 2014. évi támogatási kérelme 
El terjeszt : Dr. Szabó Attila aljegyz  
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Félegyházi András: A Danubia Televízió idén is benyújtott a támogatási kérelmét. A 
támogatási összeg a költségvetésbe be lett tervezve, így a testület felhatalmazása hiányzik már 
csak a támogatási szerz dés aláírására. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem hangzott el, 
ezért kérdezte, 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  
83/2014. (03.20.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Danubia Televízió 
M!sorszolgáltató Nonprofit Kft. (2022 Tahitótfalu, Mátyás király út 3., képviseli: Balázs 
Csilla ügyvezet ) támogatási kérelmét elfogadja, a Danubia Televíziót és annak munkáját 
2.000.000 Ft-al támogatja.  
2.) A Képvisel -testület a támogatás összegét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésér l 
szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 16. számú mellékletének 10. sora terhére 
biztosítja. 
3.) 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 

 
13. npr: Egyebek 

 
Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l 
 

- aláírásra került az árvízvédelmi beruházás kivitelezési szerz dése 
- két alkalommal tartott a testület rendkívüli ülést 
- elindult a Mozi köz kivitelezése 
- Dr Balázs Máriával kapcsolatos peres ügyben megtörtént az els  tárgyalás, melyen a 

két fél ismertette az álláspontját, az err l készült jegyz könyvet a bíróságtól megkapta 
az önkormányzat, melyre észrevételt tehetünk. Ezt Dr Kiss György ügyvéd úrral meg 
is fogalmazta az önkormányzat. 

- a Széchenyi utcában a patak parton készült egy lépcs  Hintenberger András képvisel  
úr tiszteltdíjának felajánlásával 

- a temet ben elkészült a járda felújítása Schüszterl Károly képvisel  úr tiszteletdíjának 
felajánlásával  

- a március 15-i ünnepség keretében átadásra kerültek a millenniumi kápolna környékén 
kialakított és felújított járda szakaszok 

 
Schüszterl Károly: Elmondta, hogy a temet ben helyreállított járda munkálataiba 
polgármesteri engedéllyel besegítettek néhány napot a VKG dolgozói. Ezt követ en a 
néhányan rosszallták, hogy az önkormányzat dolgozói a temet ben végzik a munkájukat, 
ahelyett, hogy a város egyéb területein csinálnák azt. Ennek következtében viszonzásképpen 
felajánlja segítségét az önkormányzatnak és ledolgozza azt a néhány napot, amennyit a VKG 
dolgozói akkor kiestek az önkormányzati munkából. 
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Félegyházi András: Elmondta, hogy bár igaz, hogy a temet  nem önkormányzati 
fenntartásban van, de véleménye szerint ugyanolyan fontos része a városnak, mint az egyéb 
közterületek, ezért ezt a rosszindulatú pletykát, illetve megjegyzést, bárki tette is azt, 
visszautasítja. Nem gondolja, hogy Schüszterl Károlynak ezért bármennyit is viszonoznia 
kellene, tekintve, hogy egyébként is sokat segít az önkormányzatnak és az anyagköltséget 
képvisel i tiszteletdíjából   fedezte.  
 
Bártfai István: A Bányatelepen a járdát mikor kezdik el kivitelezni? 
 
Mikesy Tamás: A már említett ütemterv szerint április 30-a a határideje. 
 
Bálint Zsolt: Tájékoztatást kér a városközpont alakulásáról. 
 
Félegyházi András: Az egészségház elkészült, a közterületek, rendezvénytér közel van a 
befejezéshez, a vállalkozó határideje március 31. A hivatal épületében úgy t!nik, hogy csúszás 
lesz, bár az elmúlt héten sok minden történt annak érdekében, hogy segítsék a vállalkozó 
pénzhez jutását, mivel adminisztratív problémák merültek fel. A jöv  hét feladata lesz, hogy a 
szerz dés mentén milyen következményeket ró a vállalkozóra a csúszás. Az nyilvánvalóan 
látszik, hogy az eredetileg tervezett határid re nem fog elkészülni, de némi csúszással igen. 
 
Hintenberger András: Jól tudja, hogy az öner  alaphoz benyújtott pályázat alapján kapott az 
önkormányzat 40 millió támogatást, így az OTP-t l felvett 118 milliós öner hitelb l csak 80 
milliót kell majd visszafizetni? 
 
Félegyházi András: Igen, az Öner  Alaphoz benyújtott pályázat sikeres volt és 40,5 millió 
forintot nyert az önkormányzat. Amit korábban öner ként kifizetett az önkormányzat, az már 
meg is érkezett a számlára.  
 
Bálint Zsolt: Tehát az elmondható, hogy ez az egész beruházás Visegrád Önkormányzatának 
80 millió forintjába fog kerülni.  
 
Félegyházi András: Igen. 
 
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. 

 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
 
Szám:    11/2014. 
Határozatok száma: 86-106/2014 (04.17.)  
Rendelet száma:  5/2014. (IV.18.) 
   6/2014 (IV.18.) 
    
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

2014. április 17-én megtartott nyílt ülésér�l 
 
 

1. Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft alapító okiratának módosítása  
2. Sziváné Bergmann Henriett 817 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból 66 

m2-es területrész megvételére érkezett ajánlat megvitatása  
3. Sziva Levente gépjárm� behajtó kialakításához tulajdonosi hozzájárulás iránti 

kérelme 
4. Visegrád város közterületi és zöldfelületi koncepciójának felülvizsgálatára 

érkezett árajánlatok elbírálása 
5. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2013. (II.16.) 

számú rendelet módosítása  
6. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadása 
7. Beszámoló a bels� ellen�rzési feladatok 2013. évi végrehajtásáról 
8. „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt saját forrásához 

szükséges 141.343.900,- Ft-os célhitel rendelkezésre tartási határidejének 
módosítása 

9. „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú (KMOP. 5.2.1//B-09-2F-
2010-0009) projekt keretében megvalósuló „közvetett soft” tevékenységekhez 
kapcsolódó támogatáskezel�i feladatok ellátására érkezett árajánlatok 
megvitatása 

10. Törvényességi felhívás a Dunakanyar T�zvédelemre és Kihelyezett 
Ment�szolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás (DÖT) 
társulási megállapodásra vonatkozó felülvizsgálati kötelezettség vonatkozásában  

11. A Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 5. számú lakására 
vonatkozó pályázat kiírása  

12. Visegrád Turisztikai és Városszépít� Egyesület közterület használati díj 
megfizetését�l való eltekintés iránti kérelmének megvitatása
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13. 124/2009 (VI.25) Ökt. határozat (378/4, 392/7 és a 399/2 hrsz.-ú ingatlanok 
határrendezése) kijavítása, kiegészítése 

14. Visegrádi Sportegyesület által az ún. TAO pályázat 2013-2014 évi fordulóján 
elnyert támogatásának megvalósításához szükséges önrész önkormányzat által 
történ� biztosítása 

15. Önkormányzati intézmények (Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi könyvtár, 
Fellegvár Óvoda és Városi Konyha) Szervezeti és M�ködési Szabályzatának 
módosítása  

16. Schulek utca II. ütem építése” tárgyú, a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési 
eljárás lezárása 

17. Tulajdonosi és közút kezel�i hozzájárulás 243-as helyrajzi számú önkormányzati 
tulajdonú (F� utca) ingatlanon a járda mellett üveggy�jt� pont létesítéséhez 

18. Steck 228 típusú zongora elcserélésére Meggyesi Balázzsal kötend� megállapodás 
elfogadása 

19. Térfigyel� kamerarendszer kiépítését célzó pályázaton való részvétel megvitatása 
20. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2014. április 17-én 18:00 
órakor a Palotaház tárgyalótermében 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: 
 
    Láng Anikó pénzügyi csoportvezet� 
    Rüll Tamás f�építész 
    Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezet� 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Hintenberger András képvisel� úr 
jelezte, hogy kicsit késik. Ismertette a napirendet, melyre vonatkozóan az alábbi kiegészít� 
javaslatot tette: 17. napirendként javasolta felvenni a Schulek utca II. ütem építése tárgyú, a 
Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás lezárását, 18. napirendi pontként javasolta 
felvenni a Tulajdonosi és közút kezel�i hozzájárulás 243-as helyrajzi számú önkormányzati 
tulajdonú (F� utca) ingatlanon a járda mellett üveggy�jt� pont létesítéséhez, 19. napirendi 
pontként javasolta a Steck 228 típusú zongora elcserélésére Meggyesi Balázzsal kötend� 
megállapodás elfogadását, 20. napirendi pontként javasolta felvenni a Térfigyel� 
kamerarendszer kiépítését célzó pályázaton való részvétel megvitatását és ennek 
függvényében a 21. napirendi pont lenne az egyebek. 
 
Mikesy Tamás: Javasolta a 2. napirendi pont levenni napirendr�l, mivel már bizottsági ülésen 
sem sikerült konszenzusra jutni ez ügyben és úgy látja, hogy szerencsésebb lenne, ha az 
önkormányzat a tulajdonosokkal az összes felmerült problémát átbeszélné, megvitatná és 
majd kés�bb egy napirendi pont keretében megnyugtatóan rendezné és nem így apránként.  
 
Félegyházi András: Mivel a bizottsági ülésr�l neki is ilyen információi vannak, ezért egyetért 
a javaslattal. Kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja Mikesy Tamás módosító javaslatát, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 
(Hintenberger András képvisel� nem volt jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 52/2014. 
(02.20.) számú képvisel�-testületi határozat (Schulek utca (I ütem) útépítési hozzájárulása) 
ellen benyújtott méltányossági kérelmek megvitatása cím� napirendi pontot levette 
napirendr�l 
 
Félegyházi András: Fentiek tükrében kérdezte a képvisel�ket, aki az általa javasolt plusz 
napirendi pontokkal kiegészülve a 20.  pontból álló 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. npr: Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft alapító okiratának módosítása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László ügyvezet� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az alapító okirat módosítására két ok miatt van szükség, az egyik, hogy a 
Kft. könyvvizsgálója, Szebellédi István elhalálozott, ezért helyette új könyvvizsgálót kell 
megbízni, a másik ok pedig az, hogy az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel 
összhangba kell hozni az alapító okiratot 2014. május 31-ig. Az el�terjesztésben, illetve a 
határozati javaslatban felsorolt pontok tekintetében szükséges a módosítás.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem hangzott el, ezért 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 (hiányzott Hintenberger András képvisel�) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
86/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, mint a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel�sség� Társaság (Cg. 13-09-126346, székhely: 2025. 
Visegrád, F� utca 81. szám) taggy�lési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy  
�� a 2008. december 17-én aláírt Alapító Okirat bevezet�jét az alábbiakkal egészíti ki: �
„Az ügyvezet� újraválasztása miatt a Képvisel�-testület 66/2014. (02.27.) számú 
határozatával módosított Alapító Okirat benyújtását követ�en hozott Cg.03-09-12634/18 
számú cégbírósági végzésben foglalt kötelezettsége alapján, a folyamatban lév� változás-
bejelentési eljárásban a Képvisel�-testület 86/2014. (04.17.) számú határozatában 
nyilatkozza, hogy - a 2013. évi CLXXVII. törvény 9.§. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra utalva 
- a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel�sség�  Társaság 
továbbra is a Ptk. rendelkezéseivel összhangban m�ködik.” 
2) a 2008. december 17-én aláírt Alapító Okirat 2. pontját a következ�képpen módosítja:  
„2. A társaság székhelye: 2025. Visegrád, F� utca 81. szám. Elektronikus kézbesítési címe: 
provisegrad@gmail.com.”  
3) a 2008. december 17-én aláírt alapító okirat 6. pontjának els� két mondatát – az a-e.) 
alpontok változtatása nélkül - a következ�képpen módosítja: 
„6. A könyvvizsgálót határozott id�re, 5 évre választja meg az Alapító. A Társaság 
könyvvizsgálójának újabb 5 évre  (2014. május 1-t�l- 2019. április 30-ig)  újra  a C.C. Audit 
Könyvvizsgáló Korlátolt Felel�sség� Társaságot (Cg. Cg. 01-09-364944, székhely: 1148 
Budapest, Fogarasi út 58.) bízza meg. Egyúttal tudomásul veszi, hogy a Társaság 
könyvvizsgálói feladatainak ellátására a megbízott Társaság Dr Tasnádi Márta Évát (szül.: 
Budapest XIII., 1967.11.28., anyja neve:Szikszai Éva) jelölte ki.” 
�� a Társaság Alapító Okiratát a fenti módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja, s 
felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
aláírására.�
 

Határid�: a Cégbírósághoz a hiánypótlás alapján hozott határozat és Alapító Okirat 
benyújtására 2014. április 25. 

Felel�s:  Félegyházi András polgármester 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy többen megkeresték azzal, hogy Cseke László, mint a Pro 
Visegrád Kft. ügyvezet�je egy választási lapban nyilatkozott. Az természetesen nem 
érdekelné, ha úgy nyilatkozott volna, mint magánszemély, de véleménye szerint ez nem volt 
helyes ilyen formában, mivel a Pro Visegrád Kft. egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég 
ügyvezet�jeként.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy ezt � is megbeszélte Cseke Lászlóval, mert úgy véli, 
hogy ez ilyen formában nem volt szerencsés megnyilatkozás. Cseke László elmondta, hogy � 
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ezt a nyilatkozatot teljes egészében, mint magánszemély tette, csak volt a nyomtatványon, 
amit kitöltött egy olyan rubrika, hogy mi a munkahelye, beosztása. Ezt � odaírta és az 
újságban ez már így jelent meg. Azzal együtt, hogy ez így valóban nem volt szerencsés, a 
dolgot lezártnak tekinti. 
 
Cseke László: Miután polgármester úrral beszéltek err�l, megkérte Mikesy Tamást, mint a 
felügyel� bizottság egyik tagját, hogy nézzen annak utána, hogy milyen törvényt sértett meg 
ezzel a nyilatkozatával, de ilyet nem talált. Tudomásul veszi, hogy az önkormányzatnak ez az 
álláspontja, de ett�l még az � személyes véleménye nem változik.  
 

2. npr: Sziváné Bergmann Henriett 817 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanból 66 m2-es területrész megvételére érkezett ajánlat megvitatása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A f�építész úr által tartott helyszíni bejáráson tapasztalták, valamint ezt 
követ�en Bonifert Csaba által elvégzett földmérés által megállapítást nyert, hogy a Visegrád, 
Rigó u. 4. szám alatti ingatlan utcafronti kerítése a 817 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanra épült. Sziváné Bergmann Henriett számos egyeztetést követ�en vételi szándékot 
jelentett be a területre, amire egyébként jóhiszem�en került felépítésre a kerítés. A változási 
vázrajz elkészült, ez alapján 66 m² területr�l van szó, melyre Sziváné Bergmann Henriett 
300.000,- Ft-ot ajánlott meg. Tehát az el�terjesztés az ajánlat, illetve a változási vázrajz 
elfogadásáról, valamint az adásvételi szerz�dés aláírásának felhatalmazásáról szól. 
 

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

 
Bártfai István: Elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és 
az el�terjesztés tulajdonképpen a bizottsági ülésen kialakult konszenzust tartalmazza. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás illetve módosító 
javaslat nem hangzott el, ezért 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  
87/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Rigó utca 
817 hrsz-ú „kivett közterület” m�velési ágú 2497 m2 területnagyságú az önkormányzat 
tulajdonában lév� ingatlanát a forgalomképtelen vagyontárgyak köréb�l átsorolja a 
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körébe.  
2) A képvisel�-testület jóváhagyja a 817 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 
mellékletben szerepl� változási vázrajz szerinti telekhatárrendezését.  
3) A képvisel�-testület az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 5/2012 (III.29.) önkormányzati rendelet 8§ b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 
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úgy dönt, hogy Sziváné Bergmann Henriett (2025 Visegrád, Rigó u. 4.) vételi ajánlatát 
elfogadva, az általa felkínált 300.000 Ft-ért, azaz háromszázezer forintért eladja Visegrád 
Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lév� 817 hrsz-ú „kivett közút” m�velési ágú 
ingatlanból az általuk évek óta birtokolt, használt a tulajdonában lév� 788/2 hrsz.-ú ingatlana 
fel�li 66 m2-es területrészt.  
4) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy a telekhatárrendezés után a 817 hrsz.-ú ingatlanból 
visszamaradó 2431 m2 területnagyságú ingatlant visszasorolja a forgalomképtelen 
vagyontárgyak körébe. Az ingatlan továbbra is 788/2, 789, 790, 791, 792, 793/1, 794, 796, 
797, 798, 799/1 hrsz.-ú ingatlanok megközelítését szolgálja, m�velési ága továbbra is 
„közterület” (Rigó utca) lesz.  
5) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében Sziváné Bergmann Henriettával kötend� adásvételi szerz�dés 
aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: 2014. május 15. 

 
3. npr: Sziva Levente gépjárm� behajtó kialakításához tulajdonosi hozzájárulás 

iránti kérelme 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Sziva Levente 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Sziva Levente felesége képviseletében nyújtott be egy kérelmet, mely 
szerint a Visegrád 788/2 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú vízmosás m�velési ágú területen 
szeretne gépkocsi feljárót létesíteni, melyhez tulajdonosi hozzájárulást kér az 
önkormányzattól. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet és a 
benyújtott m�szaki dokumentáció alapján támogatta és elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás illetve módosító 
javaslat nem hangzott el, ezért 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  
88/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, tulajdonosi hozzájárulást ad Sziváné 
Bergmann Henriettnek (2025 Visegrád, Rigó u. 4.) a 788/2 ingatlan tulajdonosának, hogy a 
787-es helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon gépkocsi-feljárót létesítsen a 
benyújtott kérelemhez mellékelt m�szaki dokumentáció alapján. 
 

Felel�s: ---- 
Határid�: --- 
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4. npr: Visegrád város közterületi és zöldfelületi koncepciójának felülvizsgálatára 
érkezett árajánlatok elbírálása 
El�terjeszt�: Rüll Tamás f�építész 

 
Félegyházi András: Felkérte Rüll Tamás városi f�építészt, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Rüll Tamás: 2003-ban készült Visegrád városra vonatkozóan egy közterületi-zöldfelületi 
felmérés és egy koncepció került lefektetésére, melyben azóta több változás is történt, mint 
például a Rév utca felújítása, vagy a Római Katolikus templom el�terének rendezése, vagy a 
fa hirdet�táblák kihelyezése. Ezt a munkát szeretnék most folytatni a kialakult helyzethez 
igazítva egy újabb felmérés alapján, ezért szeretnék felkérni a Pagony Táj és Kertépítész Iroda 
tájépítészét Herczeg Ágnest, hogy folytassa ezt a 2003-ban elkezdett munkát, ez az indoka 
annak, hogy csupán egy árajánlat szerepel. 
 
Dr Szabó Attila: Elmondta, hogy a 2014. évi költségvetésben erre rendelkezésre áll a 
pénzügyi fedezet. 
 
Bártfai István: A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és úgy gondolja, 
hogy valóban folytatni kell ezt a munkát és fel kell frissíteni az akkor elkészített koncepciót, 
így a Bizottság javasolja a felkérést. 
 
Félegyházi András: Ez a munka egyébként szervesen kapcsolódik a rendezési terv 
felülvizsgálatához.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, ezért 
kérdezte, 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  
89/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
közterületi-zöldfelületi koncepciójának felülvizsgálatára és a cselekvési program elkészítésére 
az árajánlatában szerepel� tartalommal a Pagony Táj és Kertépítész Iroda Kft-t (1114 
Budapest, Szabolcska Mihály út 9.) bízza meg 950.000 Ft+áfa bruttó 1.206.500 Ft vállalási 
díj ellenében.  
2) Visegrád Város közterületi-zöldfelületi koncepciójának felülvizsgálatának és a cselekvési 
program elkészítésének a költségét a képvisel�-testület az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésér�l szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú melléklet településrendezési 
terv sora terhére biztosítja.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Pagony Táj és 
Kertépítész Iroda Kft-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében kötend� szerz�dés 
aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 
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5. npr: Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2013. 
(II.16.) számú rendelet 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 módosítás szükségességét az el�terjesztés pontról pontra tartalmazza, ami 
tulajdonképpen egy technikai módosítás, mivel ez már a tavalyi, lezárt évet érinti és az 
Államháztartási törvénynek tesz vele eleget az önkormányzat.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi bizottság az április 15-i ülésén tárgyalta, valóban ez 
egy technikai módosítás. Olyan tételekr�l, amelyekr�l már akkor egyenként döntött a testület, 
most a helyükre kerültek. A Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. 
 
Félegyházi András: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kérdezte a képvisel�ket, aki a rendelet 
módosítását elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Önkormányzat és intézményei 2013. évi 
költségvetésér�l szóló 2/2013. (II.16.) önkormányzati rendeletet módosító rendeletet 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
5/2014. (IV.18.) rendelete  

az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésér�l szóló 2/2013. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi!) 
 

6. npr: Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadása 
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: Arról már a 2014. évi költségvetés tervezésekor is szó volt, hogy milyen évet 
zárt az önkormányzat, hiszen az idei költségvetéshez a tavalyi számokból indultak ki. A 
zárszámadási rendelet tulajdonképpen a tavalyi teljesítések pontosítását jelenti, illetve a 
törvényi kötelezettségnek tesz eleget az önkormányzat ennek elfogadásával. 2013-ban az 
önkormányzat 784.027 eFt bevételt és ezzel szemben 619.484 eFt kiadást teljesített. A 
m�ködési kiadások az eredeti el�irányzat alatt, a m�ködési bevétel pedig az el�irányzatok 
felett teljesült és ezen belül a helyi adóbevételek is az el�irányzatok felett teljesültek. A 
pénzkészlet növekménye 114 millió forint, ami azt jelenti, hogy a tervezett maradványt és 
tartalékot tartani tudta az önkormányzat az el�irányzat szerint. Minden intézmény a tervezett 
költségek alatt teljesített. Ezt is megtárgyalta április 15-i ülésén a Pénzügyi Bizottság és 
egyhangúlag elfogadta. Az el�terjesztés tartalmazza a részleteket.  
 
Bálint Zsolt: Megállapítható, hogy jól gazdálkodott az önkormányzat az elmúlt évben, hiszen 
még pénz is maradt, ami idén a tartalékot képezi. 
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Félegyházi András: Sokszor hallani olyan megállapításokat, hogy Visegrádnak azért 
nincsenek likviditási problémái, mert az adósságállományát elvitte az állam a kormányzati 
intézkedéseknek köszönhet�en. Ez valóban Visegrádnak is úgy, mint sok más településnek 
könnyedséget jelentett, hiszen évi 20-30 millió forint közötti tehert�l szabadult meg a város. 
De pontosítani szeretné, hogy az a pénzmaradvány, ami tavalyról megmaradt a 
költségvetésben, az ennek az ötszöröse, tehát itt sok egyéb elem is részt vesz abban, hogy ez 
így alakult. Fontos az is, hogy az iskolának már nem m�ködtet�je és nem fenntartója az 
önkormányzat, ez pénzügyileg egy nagyon jelent�s tétel volt a korábbi évek költségvetésében. 
2012. júniusától van egy olyan jegyz�, aki beszedi az adókintlév�ségeket, azokat a 
szerz�déseket, amelyek pénzbevételt jelentenek az önkormányzatnak, azt végrehajtja. Nem 
utolsó sorban van egy olyan fiskális logika, amely ugyan néha kellemetlenségeket okoz, 
illetve szül vitákat, de igyekeznek ezt tartani és csak annyit költ, amennyi feltétlen szükséges. 
Tehát mindezen dolgok vezetnek oda, hogy az önkormányzatnak jelenleg egy biztos, 
kiegyensúlyozott pénzügyi helyzete van. 
 
Bálint Zsolt: Polgármester úr által elmondottakhoz szeretné hozzátenni, hogy mindezt nem 
úgy oldotta meg az önkormányzat, hogy elvett valakit�l, vagy valakikt�l pénzt.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban további hozzászólás, illetve kérdés nem 
hangzott el, ezért kérdezte, aki a zárszámadási rendeletet elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
6/2014. (IV.18.) rendelete  

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról  
(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi!) 

 
7. npr: Beszámoló a bels� ellen�rzési feladatok 2013. évi végrehajtásáról 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A jogszabály szerint a jegyz� köteles m�ködtetni a bels� ellen�rzést. Az 
el�z� évi bels� ellen�rzésr�l szóló  beszámolót a zárszámadással egyidej�leg április 30-ig kell 
a testület elé terjeszteni. A tavalyi évben 4 témára vonatkozóan folytatott ellen�rzést a bels� 
ellen�r, a Polgármesteri Hivatal pénzkezelése, az Önkormányzat és intézményei pénzügyi-
számviteli szabályzatai, az Önkormányzat által nyújtott segélyek kifizetési rendje, valamint az 
Önkormányzat vagyonkezelése és nyilvántartás kialakítása tárgyában. A jelentést a testület 
tagjai megkapták, az abban leírt, illetve feltárt hiányosságokat azóta pótolta a hivatal. Olyan 
jelleg� szabálytalanság, vagy hiányosság nem vet�dött fel, amely kártérítési vagy 
szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására adna okot. A tavalyi évben indult el az a 
folyamat, amely a pénzügyi és egyéb területen is a korábbi évek hiányosságait, illetve 
szabályozottságait pótolta és ez a folyamat a jogszabályok változásaival folytatódni is fog.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban további hozzászólás, illetve kérdés nem 
hangzott el, ezért kérdezte, 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  
90/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Félegyházi András 
polgármesternek a 2013. évi éves összefoglaló bels� ellen�ri jelentését elfogadja. 
  

Felel�s: ---- 
Határid�: ---- 

 
8. 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� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Mivel a városközpont tervezett befejezési határideje módosult, ezért az 
ehhez kapcsolódó önrészre vonatkozó célhitel rendelkezésre tartási határidejét is módosítani 
szükséges. Az OTP Bank egyébként ezt már engedélyezte, de szükséges a polgármester 
felhatalmazása, a szerz�désmódosítás aláírására.  
 
Hintenberger András: Miért szükséges ennek meghosszabbítása? 
 
Félegyházi András: Mert a projekt fizikai megvalósításának határideje 2014. július 31-re 
módosult és a jelenlegi OTP-vel kötött szerz�désben nem ez a dátum szerepel. Valószín�leg 
egyébként nem kell majd igénybe venni a teljes összeget, de ett�l függetlenül a rendelkezésre 
tartás az szükséges. 
Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért 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  
91/2014. (04.17.) 
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, 
2013. február 26-án, valamint 2013. október 1-én módosított, „Az ezeréves Visegrád 
Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt saját forrásához szükséges 141.343.900,- Ft-os 
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célhitel rendelkezésre tartási határidejének módosítása érdekében kéri az OTP Bank Nyrt.-t�l 
a rendelkezésre tartási id�szak végének 2014. július 31-ig  történ� módosítását. 
2) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a 
szerz�désmódosítás aláírására. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 

9. npr: „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú (KMOP. 5.2.1//B-
09-2F-2010-0009) projekt keretében megvalósuló „közvetett soft” 
tevékenységekhez kapcsolódó támogatáskezel�i feladatok ellátására érkezett 
árajánlatok megvitatása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: A „közvetett soft” tevékenység jelenti azokat a mini projekteket, vagy 
pályázatokat, amelyek most kerültek kiírásra annak érdekében, hogy a városközpont projekt 
keretében mintegy 6 héten keresztül különböz� kulturális programok valósuljanak meg.  
 
Dr. Szabó Attila: Az ezzel kapcsolatos támogatáskezel�i feladatok ellátására három 
árajánlatot kért be az önkormányzat, az Origó Tervez� Kft-t�l, a F�szeres Kft-t�l, valamint a 
BB Profit Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t�l. A legkedvez�bb árat az Origó Kft adta és mivel a 
városközpont projektmenedzseri feladatok ellátása kapcsán végzett munkáját már ismeri az 
önkormányzat, ezért az � ajánlatát javasolja elfogadni, az ajánlatában szerepl� 629.900 Ft + 
Áfa díj ellenében. A pénzügyi fedezet az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 14. számú 
melléklet városközpont építés soron rendelkezésre áll. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy a feladatellátás költsége valóban rendelkezésre áll, 
amely a Programalap terhére elszámolható. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért kérdezte, 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  
92/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy „az ezeréves Visegrád 
Városközponti fejlesztése” tárgyú (KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009) projekt keretében 
megvalósuló „közvetett soft” tevékenységekhez kapcsolódó (ún. mini-projektek) 
támogatáskezel�i feladatok ellátására az Origó Tervez� Iroda Kft-t (2364 Ócsa, Klapka u. 5.) 
bízza meg 629.900 Ft+áfa bruttó 799.973 Ft vállalási díj ellenében.  
2) A „közvetett soft” tevékenységekhez kapcsolódó (ún. mini-projektek) támogatáskezel�i 
feladatok költségét a képvisel�-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésér�l szóló 
1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú melléklet városközpont építés sora terhére 
biztosítja.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Origó Tervez� Iroda 
Kft -vel Visegrád Város Önkormányzat nevében kötend� szerz�dés aláírására. 
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Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Törvényességi felhívás a Dunakanyar T�zvédelemre és Kihelyezett 

Ment�szolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás (DÖT) 
társulási megállapodásra vonatkozó felülvizsgálati kötelezettség vonatkozásában  
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az önkormányzat tagja a Dunakanyar T�zvédelemre és Kihelyezett 
Ment�szolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulásnak, melynek gesztor 
települése Tahitótfalu. A társulási megállapodás felülvizsgálatának teljesítése a gesztor 
önkormányzatot terheli, de mivel ez nem történt meg, ezért a tagönkormányzatok testületei 
nem is tudták azt elfogadni, ezért viszont a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívással élt az érintett önkormányzatokhoz. Tahitótfalu önkormányzatától ugyan ígéretet 
kapott a hivatal, hogy ezt a feladatot végrehajtja, ezért ennek szellemében készült el az 
el�terjesztés is, azonban mind a mai napig nem küldték meg a társulási megállapodás 
módosítását. Ennek tükrében javasolja, hogy törvényességi felhívás megtárgyalásának tegyen 
eleget a testület. A határozati javaslat 1. pontját javasolja kiegészíteni azzal, hogy érdemi 
döntést nem tudott hozni a testület, mivel a gesztor önkormányzattól nem kapta meg a 
társulási megállapodás módosítását. Értelemszer�en a határozati javaslat 2. és 3. pontját 
javasolja törölni. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint ebbe a társulásba sok dolgot tisztázni kellene, mert a 
kezdetekkor ment�állomásról még nem volt szó, csak t�zoltó�rsr�l, ebbe az egészbe Visegrád 
20 %-ot vállalt, de akkor arról is szó volt, hogy 5%-ot a szállodák fognak összeadni, de err�l 
szóló írásos nyilatkozatot még nem látott.  De jó lenne ezt úgy megvalósítani, hogy Visegrád 
ne kerüljön rosszul ki bel�le. 
 
Félegyházi András: Az a költségmegosztási konstrukció, ami annak idején született, az már 
lekerült napirendr�l. A DÖT elnöke már többször kérte a Belügyminisztert�l, hogy 
szerepeltessék ennek megvalósítási költségeit a BM költségvetésébe, de a 2013-as illetve a 
2014-es költségvetésben nem szerepel. Tehát a társulás azon dolgozik, hogy ez kollektív 
támogatással jöjjön létre, és ne a településeknek kelljen ehhez hozzájárulni.  
További kérdés, illetve hozzászólás nem lévén, kérdezte a képvisel�ket, aki egyetért aljegyz� 
úr által javasolt módosítással, 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  
93/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja Dr. Szabó Attila 
aljegyz� azon módosító javaslatát, mely szerint a „Törvényességi felhívás a Dunakanyar 
T�zvédelemre és Kihelyezett Ment�szolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati 
Társulás (DÖT) társulási megállapodásra vonatkozó felülvizsgálati kötelezettség 
vonatkozásában” cím� el�terjesztés határozati javaslatát az alábbiak szerint módosítja: 
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Visegrád Város Önkormányzata a törvényi kötelezettségének eleget téve megvizsgálta a Pest 
Megyei Kormányhivatal PEB/030/241-1/2014. számú törvényességi felhívásban foglaltakat, 
azzal egyetértett, viszont a Dunakanyar T�zvédelemre és Kihelyezett Ment�szolgálati 
Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás társulási megállapodás felülvizsgálat 
kérdésében érdemben nem tud dönteni, mert a gesztor önkormányzat (Tahitótfalu) a társulási 
megállapodás módosítását határid�re nem készítette el.  
 
Határid�: --- 
Felel�s:--- 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az így módosított 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  
94/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 134. §. (1) bekezdés második 
mondatában meghatározott törvényi kötelezettségének eleget téve megvizsgálta a Pest Megyei 
Kormányhivatal PEB/030/241-1/2014. számú törvényességi felhívásban foglaltakat, azzal 
egyetértett, viszont a Dunakanyar T�zvédelemre és Kihelyezett Ment�szolgálati Feladatok 
Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás társulási megállapodás felülvizsgálat 
kérdésében nem tud dönteni, mert a gesztor önkormányzat (Tahitótfalu) a társulási 
megállapodás módosítását határid�re nem készítette el.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: A Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 5. 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 5. számú lakás bérl�je Zeller Adrienn felmondta a bérleti szerz�dést, a 
lakást kiürítette, a tisztasági festés megtörtént. A pályázat kiírása testület hatásköre, a helyi 
rendelet alapján. A pályázati kiírás az el�terjesztés mellékletét képezi. A pályázat beadási 
határidejének május 26-át javasolja, és akkor a júniusi testületi ülésen lehet dönteni róla. 
 
Bálint Zsolt: A másik üres lakással mi a helyzet most? 
 
Dr Szabó Attila: A testület döntött, de a bérl� végül nem költözött be, mert az a lakás nagyon 
penészes, mivel a szell�zés nem megoldott. 
 
Bálint Zsolt: Nem volna egyszer�bb neki felajánlani most ezt a lakást, ami rendben van és 
akkor nem írnának most ki pályázatot erre. 
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Dr Szabó Attila: Amennyiben a Népjóléti Bizottság ezt megtárgyalja és javasolja a 
testületnek, akkor lehet róla dönteni. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint az 1. lakás problémája azzal meg fog oldódni, ha elkészül 
a szigetelés és akkor életbe léphet a bérleti szerz�dése, ha � is akarja. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint a korábbi pályázót akkor is le kellene el�bb nyilatkoztatni, 
hogy igényt tartana-e erre az 5. számú lakásra, ha nem, akkor ki lehet írni a pályázatot.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Javasolja, hogy írják most ki a pályázatot az 5. számú lakásra, 
rövidebb beadási határid�vel, május 5-re és akkor már a május 15-i testületi ülésen lehet 
döntést hozni róla, erre természetesen beadhatja pályázatát az is, aki korábban elnyerte a 1. 
számú lakás bérleti jogát, de visszalépett id�közben. Közben pedig meg kell vizsgálni az 1. 
számú lakás rendbetételének lehet�ségét. 
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy nincs értelme szakaszokban foglalkozni a szigeteléssel, 
f�leg addig, míg nincs pontos pénzügyi kalkuláció, míg a gázcsövek nem kerülnek 
áttervezésre, illetve nincsenek tervek. Ha minden összeáll, akkor egyébként 2-3 hét alatt 
kivitelezhet� lesz még a nyáron. 
 
Félegyházi András: Alpolgármester úrnak volt egy módosító javaslata, miszerint a pályázat 
beadási határideje május 5.-e legyen, az elbírálásé pedig május 15.-e Kérdezte a képvisel�ket, 
aki ezzel 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  
95/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja Dr. Kucsera Tamás 
Gergely alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Sziget u. 11/5. lakás bérleti 
jogviszonyára vonatkozó pályázat beadási határideje 2014. május 5., az elbírálás határideje 
pedig 2014. május 15. legyen 
 

Határid�: --- 
Felel�s: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az iménti módosítással együtt 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  
96/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a Sziget 
utca 11. szám alatti, 5. számú önkormányzati bérlakásra, a határozat mellékletét képez� 
pályázati kiírás alapján. 
 

Határid�: 2014. április 24. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
Visegrád Város Önkormányzat 

Képvisel�-testülete a 96/2014. (04.17.) 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� 5. 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 
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: 2014. május hó 5. nap 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május hó 15. nap 
 
A lakás elbírálást követ�en beköltözhet�. 
A lakbér összege 2014. 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), 
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- 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.  
 

12. npr: Visegrád Turisztikai és Városszépít� Egyesület közterület használati díj 
megfizetését�l való eltekintés iránti kérelmének megvitatása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Visegrád Turisztikai és Városszépít� Egyesület közterület foglalási 
engedély kérelmet nyújtott be ún. „utcabuli” céljára a Harangvirág utca 5-11. szám el�tti 
közterületre és egyúttal kérte a díj elengedését.  A helyi rendelet szerint 79.200,- Ft lenne a 
közterület használati díj, a díj megfizetése alól csak testület adhat engedélyt, tehát ahhoz, 
hogy a polgármester úr érdemben el tudja bírálni a kérelmet, ahhoz szükséges a testület 
döntése.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és úgy gondolta, hogy 
mivel a pince soron is szokott ilyen hasonló rendezvény lenni, amiért szintén nem fizetnek 
díjat, ezért ebben az esetben is eltekint a díjfizetés alól. Az önkormányzat ezzel támogatja a 
Turisztikai Egyesületet, hogy ezt meg tudja rendezni. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott 
el, ezért 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  
97/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Turisztikai és 
Városszépít� Egyesület (2025 Visegrád, F� u. 81.) közterület használati díj megfizetését�l való 
eltekintés iránti kérelmének helyt ad, azaz 2014. április 26-án az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képez� Visegrád Harangvirág u. 5-11. szám alatti ingatlanok el�tti 360m2-es 
közterületet ingyenesen biztosítja az egyesület részére „utca buli” céljából. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Visegrád Turisztikai 
és Városszépít� Egyesület részére az 1. pontban foglaltaknak megfelel�en „a közterület 
használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjér�l” szóló 12/2013. 
(V.24.) önkormányzati rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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13. npr: 124/2009 (VI.25) Ökt. határozat (378/4, 392/7 és a 399/2 hrsz.-ú ingatlanok 
határrendezése) kijavítása, kiegészítése 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Még 2009-ben a képvisel�-testület döntött arról, hogy a 399/2 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosok által az Apátkúti patakmederb�l birtokolt 65 m² területrészt elcserélik, 
az önkormányzat által ezen ingatlanból birtokolt 65 m² területrészre és hozzácsatolják a 392/7 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, közterület m�velési ágú ingatlanhoz. A csereszerz�dés, 
illet�leg a változási vázrajz akkor elkészült ugyan, de a családtagok között kialakult vita, 
illet�leg egy lezáratlan hagyatéki ügy miatt a szerz�dés nem került aláírásra. A családon belüli 
vita azóta megoldódott azzal, hogy egyik�jük kivásárolta a feleket ebb�l az ingatlanból és a 
hagyatéki eljárás is lefolytatódott, így a tulajdonosok már hajlandóak aláírni a változási 
vázrajzot, illetve a csereszerz�dést. Ahhoz, hogy ez a csereszerz�dés létrejöhessen a 
testületnek el kell fogadnia a változási vázrajzot ismételten, mert az Apátkúti patakmeder 
azóta térképészeti hiba javítás miatt változott, illet�leg a csereszerz�dés aláírására fel kell 
hatalmaznia a polgármestert. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolja. 
 
Hintenbeger András: A területcseréb�l nem származik az ingatlantulajdonosoknak 
hátrányuk? 
 
Félegyházi András: Ezek az ingatlanok egyébként rendelkeznek közterület kapcsolattal, 
kaptak is rá építési engedélyt. Ezt a területcserét éppen azért kell jogilag is lerendezni, hogy 
ebb�l ne legyen probléma. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, ezért 
kérdezte, 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  
98/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 124/2009. (VI.25.) ökt határozatát 
kijavítja illetve kiegészíti. 
2) A képvisel�-testület „az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól” 
szóló 5/2012 (III.29.) önkormányzati rendelet 8§ b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát képez� 378/4 hrsz-ú „kivett, patak” 
m�velési ágú ingatlanból 65m2-es területrész tulajdonjogát Zeller Istvánné és Zeller Márta 
tulajdonában lév� 399/2 hrsz-ú „kivett lakóház és udvar” m�velési ágú ingatlana 65 m2-es a 
392/7 hrsz-ú ingatlan fel�li területrész tulajdonjogával elcseréli, az ingatlanrészek 
egyenérték�sége mellett.  
3) A képvisel�-testület jóváhagyja a 378/4 és a 392/7 hrsz-ú önkormányzat tulajdonú 
ingatlanok mellékletben szerepl� változási vázrajz szerinti telekhatárrendezését. 
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4) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében Zeller Istvánnéval és Zeller Mártával kötend� csereszerz�dés 
aláírására. 
 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: 2014. május 15.   
 

14. npr: Visegrádi Sportegyesület által az ún. TAO pályázat 2013-2014 évi fordulóján 
elnyert támogatásának megvalósításához szükséges önrész önkormányzat által 
történ� biztosítása 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Szendrey Lajos a Visegrádi Sport Egyesület utánpótlás vezet� edz�je 
jelezte, hogy a TAO pályázat 2013/2014. évi fordulóján támogatásban részesült, melyhez a 
tárgyi eszköz beruházásra 30%-os önrész biztosítása szükséges, ami 1.256.490,- Ft-ot jelent, 
az utánpótlás nevelésre pedig 10%-os önrész, 365.500,- Ft szükséges. Tehát összesen 
1.621.990,- Ft a saját forrás, amit a VSE kér az önkormányzattól biztosítani. A beruházás 
befejezési határideje június 30., az elszámolási határid� július 31. Ezen összeg a 2014. évi 
költségvetés 16. számú melléklet VSE – TAO önrész soron rendelkezésre áll.  
 
Mikesy Tamás: Az önkormányzat már egyszer tárgyalta ezt a kérdést és tulajdonképpen a 
költségvetés tervezésekor ez az összeg be is lett tervezve. Felhívta a figyelmet, hogy ez talán 
már a második vagy harmadik TAO pályázat, amelyben az önkormányzat szerepet vállalt és 
most már jó lenne, ha valami beruházás is megvalósulna a sportcentrumban a járdán kívül. 
Kéri az Egyesülett�l, hogy valóban a pályázati kiírásnak és az elfogadott beruházásokat hajtsa 
végre és hogy err�l az MLSZ által megadott  határid�re, tehát július 31-re az önkormányzat 
felé is számoljon el az önkormányzat gyakorlata szerint, tehát az erre rendszeresített 
nyomtatvánnyal, mert az el�z� TAO-s elszámolásnál voltak viták és problémák ebb�l. Itt a 
legnagyobb tétel a center pálya automata öntöz�berendezésének a kiépítése, illetve az 
öntöz�berendezés javítása. A sport Egyesület és az önkormányzat között létrejött szerz�dés 
értelmében az egyesületnek minden beruházás esetében egyeztetnie kell az önkormányzattal, 
le kell adnia terveket, a költségvetést és a f�építésszel is egyeztetni kell a kivitelezésr�l is. 
Tehát ennek az önrésznek az elfogadása nem mentesíti az egyesületet az alól, hogy a 
szerz�désben vállalt kötelezettségének eleget tegyen. Ezeket a támogatási szerz�débe bele 
kell írni.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és az a kérése, ami nem valósul meg a 
pályázatból, annak az önrészét nem december 31-i határid�vel szeretné visszakapni, hanem 
akkor, amikor nem valósult meg és a pályázat lejárt.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem 
hangzott el, ezért 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: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
99/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Sportegyesületnek (2025 Visegrád, F� u. 81.) a Magyar Labdarúgó Szövetség által 
meghirdetett ún. TAO pályázat 2013-2014. évi fordulóján tárgyi eszköz beruházásra és az 
utánpótlás nevelés eszköz fejlesztésére elnyert támogatás megvalósításához szükséges önrészt 
1.621.990 Ft-ot a 2014. évi költségvetése terhére támogatás formájában biztosítja. 
2) A Képvisel�-testület a Visegrádi Sportegyesület részére a beruházás megvalósításához 
szükséges öner�t 1.621.990 Ft-ot az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 16. számú 
melléklet 4. (VSE TAO önrész) sora terhére biztosítja.  
3) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Sportegyesülettel kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
 

15. npr: Önkormányzati intézmények (Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi 
könyvtár, Fellegvár Óvoda és Városi Konyha) Szervezeti és M�ködési 
Szabályzatának módosítása  
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi ellen�rzés keretében vizsgálta 
az önkormányzat fenntartásában lév� intézmények bels� ellen�rzési gyakorlatát. Ennek 
keretében megállapította, hogy a M�vel�dési Ház, a Városi Konyha és a Fellegvár Óvoda 
Szervezeti és M�ködési Szabályzatából hiányzik a bels� ellen�rzésre vonatkozó szabályozás. 
Így az intézmények SZMSZ-ét ki kellett egészíteni az erre vonatkozó résszel, melyet az 
önkormányzatnak szükséges jóváhagynia.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott 
el, ezért kérdezte, aki a Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár módosított 
Szervezeti és M�ködési Szabályzatát 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  
100/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képez� tartalommal a Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár módosított 
Szervezeti és M�ködési Szabályzatát 2014. április 18-i hatállyal jóváhagyja. 
 

Felel�s: --- 
Határid�: --- 
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Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a Fellegvár Óvoda módosított Szervezeti és 
M�ködési Szabályzatát 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  
101/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képez� tartalommal Fellegvár Óvoda módosított Szervezeti és M�ködési Szabályzatát 2014. 
április 18-i hatállyal jóváhagyja. 
 

Felel�s: --- 
Határid�: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a Városi Konyha módosított Szervezeti és 
M�ködési Szabályzatát 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  
102/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képez� tartalommal Városi Konyha Visegrád módosított Szervezeti és M�ködési Szabályzatát 
2014. április 18-i hatállyal jóváhagyja. 
 

Felel�s: --- 
Határid�: --- 

 
Dr. Szabó Attila: Kiegészítésképpen elmondta, hogy 2012. január 1-t�l ezek az intézmények 
teljesen önálló intézmények, nem a Polgármesteri Hivatalhoz tartoznak ebb�l kifolyólag 
minden szabályzattal rendelkezniük kell, tehát erre vonatkozólag felül is kell majd ezeket 
vizsgálni. 

 
16. npr: Schulek utca II. ütem építése” tárgyú, a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési 

eljárás lezárása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A közbeszerzést azért kellett kiírni, mert amikor árajánlatokat kértek be, 
akkor azok jelent�s része magasabb a közbeszerzési értékhatárt meghaladó áron érkezett be. 
Ezért hirdetményi úton meghívásos közbeszerzési eljárást írt ki az önkormányzat, melyre 
hárman adták be az ajánlatukat a négy felkért cégb�l, viszont mindegyik meghaladta a 
rendelkezésre álló 15 millió forintos keretösszeget. Így a bírálóbizottság javaslat alapján 
javasolja a közbeszerzési eljárás érvényességének, de eredménytelenségének megállapítását. 
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A jöv�t tekintve a Városfejlesztési Bizottsággal egyetértve azt javasolja, hogy a terveket át 
kell dolgozni, tekintettel arra, hogy a vízelvezetés megoldható úgy, mint az els� ütemnél, ami 
vélhet�en költségcsökkenést fog eredményezni.  
 
Bálint Zsolt: Szükséges közbeszerzési eljárást kiírni, nem lehet úgy meghívásos pályázatot 
lefolytatni, hogy az önkormányzatnak 15 millió forintja van és arra kér be ajánlatokat? 
 
Dr. Szabó Attila: A tervez�i költségbecslés nettó 17 millióról szól, tehát ez meghaladja a 
nettó 15 milliós értékhatárt, amíg ez nem megy nettó 15 millió forint alá, addig közbeszerzést 
kell kiírni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem 
hangzott el, ezért kérdezte, 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  
103/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a „Schulek utca II. ütem 
építése tárgyában” a közbeszerzésekr�l szóló 2011. évi CVIII törvény (továbbiakban: Kbt.) 
122/A. § 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 

 
17. npr: Tulajdonosi és közút kezel�i hozzájárulás 243-as helyrajzi számú 

önkormányzati tulajdonú (F� utca) ingatlanon a járda mellett üveggy�jt� pont 
létesítéséhez 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Duna Vértes Regionális Hulladékkezel� Társulás, melynek 
önkormányzatunk is tagja, regionális hulladékkezel� program keretében üveggy�jt� pontokat 
helyez ki a településeken. Visegrádon a F� utcában a meglév� szelektív hulladékgy�jt� sziget 
mellett javasolja elhelyezni az üveggy�jt� pontot, mivel ez önkormányzati tulajdonú területen 
van, ezért a testületnek tulajdonosi hozzájárulásáról kell döntenie. 
 
Bálint Zsolt: Ez milyen költséggel jár az önkormányzatnak? 
 
Dr. Szabó Attila: Nem terheli költség az önkormányzatot e vonatkozásban. Ingyen ürítik. 
 
Schüszterl Károly: Április 30-án lejár a szelektív hulladékgy�jtési szerz�dés. Tárgyalt már 
polgármester úr a továbbiakról? 
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Félegyházi András: A jöv� hét folyamán fog erre sor kerülni.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, ezért 
kérdezte, 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  
104/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak (2800 Tatabánya, F� tér 6.) tulajdonosi és 
közút kezel�i hozzájárulást ad a 243-as helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
üveggy�jt� pont létesítésére az ingatlanon lév� szelektív hulladékgy�jt� sziget mellett a 
mellékelt dokumentumok alapján. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulást a képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 

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

 
18. npr: Steck 228 típusú zongora elcserélésére Meggyesi Balázzsal kötend� 

megállapodás elfogadása 
El�terjeszt�: Mikesy Tamás képvisel� 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Mikesy Tamás: Az önkormányzat tulajdonát képezi egy Steck zongora, ami a hivatal 
nagytermében volt. A zeneiskola céljainak nem igazán felelt meg, ezért már többször is 
kísérletet tettek arra, hogy egy használhatóbb hangszerre cseréljék. Megkeresték ez ügyben 
Meggyesi Balázst és vele sikerült egy olyan megállapodást kötni, amellyel az iskola 3 másik 
hangszerhez jut a zongoráért cserébe. A zenés nyári estékre pedig 5 évig 10 alkalommal 
ingyenesen rendelkezésre bocsát egy Yamaha versenyzongorát, a szállítás az önkormányzat 
költsége. Véleménye szerint ez a megállapodás mind erkölcsileg, mind anyagilag el�nyös 
lenne az önkormányzat számára. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott 
el,ezért kérdezte, 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: 
 

 
 
 
 



 

 24 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

105/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy - a határozat mellékletét 
képez� megállapodás tartalmát elfogadva - az önkormányzat tulajdonát képez� Steck modell 
228 típusú zongorát elcseréli Meggyesi Balázs (2025 Visegrád, F� u. 24.) tulajdonát képez� 1 
db Förster Super modell és 1 db Hohner 110 típusú pianínóval, valamint 1 db Yamaha YAS25 
típusú szaxofonnal. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében Meggyesi Balázzsal kötend� csereszerz�dés aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
19. npr: Térfigyel� kamerarendszer kiépítését célzó pályázaton való részvétel 

megvitatása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Megjelent egy belügyminisztériumi pályázat közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról, melynek lényege, hogy 100%-os állami 
finanszírozás mellett, a megfelel� szakmai alappal bíró aspirálók esetén - országosan másfél 
milliárd forintos keretösszegb�l - van mód helyi szinten a közbiztonságot a kamerák révén 
javítani. A telepítend� kamerák számáról a Pest megyei Rend�r -F�kapitányságtól kértünk 
javaslatot, mely alapján 4 db rendszámfigyel�- és 6 db forgatható néz� kamera telepítésére 
lenne szükség. A kamerák telepítésére kértünk be árajánlatot, mely ajánlat szerint a kamerák 
telepítésének költsége 11.512.884. Ft +ÁFA. Öt éves fenntartási kötelezettség vonatkozik a 
pályázatra. 
 
Bálint Zsolt: Költségek szempontjából mit jelent ez az öt év fenntartás? 
 
Félegyházi András: Ez alapvet�en egy számítógép által vezérelt automatikus rendszer, 
amelyik folyamatosan tárolja az adatokat. Ha elromlik a számítógép, vagy netán 
megrongálódik, akkor azt pótolni kell, de biztosítás kiterjeszthet� erre is. Kapitány úr 
javasolta, hogy intenzívebb id�szakokban a képerny� el�tt üljön egy ember.  
 
Dr. Szabó Attila: Vagy a hivatalban vagy a rend�rség épületében lesz egy erre kialakított 
zárható szekrény, egy számítógéppel, ahová befutnak az adatok.  
 
Hintenberger András: Alapvet�en a rendszám figyel�kkel nincs problémája, de a város bels� 
terein, utcáin történ� kamerás megfigyelést nem igazán tartja jó ötletnek. Nem lehetne egy 
sz�kebb körre korlátozni a bekamerázást, véleménye szerint elég lenne a Rév utcában, ahol 
esetleg a parkolási problémákat is kiküszöbölhetné, a másik meg a nagy parkoló, ahová ki 
lehetne helyezni? Településképi szempontból is aggályosnak véli. 
 
Félegyházi András: Nyilván ez egy mérlegelend� kérdés, mert, amíg valaki nem rongál meg 
például valamit a közterületeken, addig ez lehet egy nyomasztó jelenség is, de úgy gondolja, 
hogy segítséget jelenhet a parkolási problémákban is. A kamerák elhelyezése nem jelenti 



 

 25 

újabb oszlopok felállítását, a meglév� villanyoszlopokra tehet�. A pályázat megnyerése esetén 
ezeken a dolgokon újra el lehet gondolkodni. 
 
Schüszterl Károly: Biztosan lesz ennek karbantartási költsége, ami most nem látható, de 
alapvet�en támogatja a kihelyezésüket, mert talán visszatartó er� lesz.  
 
Dr. Szabó Attila: Ezekbe a felvételekbe csak akkor kell belenézni, ha történik valami, azt 
pedig alapvet�en a rend�rök nézhetik majd meg.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem 
hangzott el, ezért kérdezte, 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  
106/2014. (04.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata úgy határoz, hogy vissza nem térítend� támogatást igényel a 
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Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt id�szak fontosabb eseményeir�l 
 
- 2014. április 6-án Visegrádon is rendben lezajlott az országgy�lési választás mindkét 
szavazókörben, köszönet illeti az abban közrem�köd�ket 
- a mai napon volt Hadházy Sándor régi és új országgy�lési képvisel� úr beiktatása 
Szentendrén a városházán. A választókerületben is rendben lezajlott a választás az új 
jogszabályi rendszer keretében 
- az óvoda tervpályázata megjelent, a helyszíni bejárás megtörtént, május elején lesz a 
tervek leadási határideje 
- a városközpont rendezvénytér, kiszolgáló épület és egészségház m�szaki átadás, 
átvétele megtörtént, de sajnos a hivatal épületének kivitelezése sokat csúszik, ennek a 
következményeit a kivitelez�nek vállalnia kell 
- a programalapról szóló döntés megtörtént, tehát április 26-tól számos program 
megtartására kerül sor a rendezvénytéren 
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- lakossági fórum volt április 10-án az árvízvédelmi beruházással kapcsolatosan, a 
tervez�k ismertették a tervet és a beruházás várható tevékenységeit. A projektindító június 9-
én lesz.  
- az MNV Zrt-nél területrendezési kérdésekben történt egyeztetés, a Duna-parti területek 
vonatkozásában 
- történt egy egyeztetés a CBA tulajdonosával Halmschlager Antallal, az új CBA 
épületének kivitelezése kapcsán, mert már régóta nem történt el�relépés ez ügyben. 
Halmschlager úr egyel�re nem igazán mutat együttm�ködési szándékot, annak ellenére, hogy 
polgármesteri kezdeményezésre kapott egy építészi javaslatot is az új épületre vonatkozóan. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Milyen egyéb jogi eszközökkel lehetne együttm�ködésre bírni 
az urat? 
 
Dr. Szabó Attila: Az üzlet m�ködési engedélye határozatlan id�re érvényes, mivel akkor 
megfelelt a követelményeknek, az kiadásra került. Addig, míg be nem zár, vagy vissza nem 
adja, addig az érvényes. Az egyetlen jogi lépés a helyi építési szabályzatban rejlik. Az 
ingatlanra bejegyzett út, de ez elhatározás és pénz kérdése. A jogi út az lehet, hogy az 
önkormányzat kisajátítás útján megszerzi az ingatlant, mivel kivételes közérdek az út 
létesítése.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Kérne erre egy intézkedési tervet a nyár közepére, hogy 
hogyan lehetne megoldani ezt a helyzetet.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy el�bb körbe kell járni az összes lehet�séget, 
felajánlva azt Halmschlager úrnak és amennyiben � nem kíván azokkal élni, akkor 
természetesen más is építhet ilyen jelleg� üzletet Visegrádon.   
 
20. npr: Egyebek 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy március végén polgármester úr megbízásából 
részt vett a dömösi hajóállomás átadásán, ahol Német Lászlóné miniszter asszony átadta a 
felújított épületet.  
 
Bálint Zsolt: Mivel polgármester úr és alpolgármester úr lényegesen többet találkozik az 
országgy�lési képvisel� úrral mostanában, jó lenne, ha feltennék neki azt a kérdést, hogy mit 
tesz, vagy mit tud tenni a strand ügyben? 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy bár valóban többször találkoztak az elmúlt id�szakban, 
de ezek a találkozók nem adtak lehet�séget egyeztetésre, mivel ezek leginkább protokolláris 
jelleg�ek voltak.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Úgy gondolja, hogy képvisel� urat meg lehet keresni akár 
levélben is, vagy a testületi ülések tanácskozási joggal meghívott vendége is lehet. A kérdés 
az, hogy e témában vagy akár több, a várost érint� kérdésben mikor lenne célszer� meghívni 
egy testületi ülésre, most vagy inkább majd �sszel az újonnan megalakult testület tegye ezt 
meg. De lehet ennek kerete akár egy konzultáció is, kamerák nélkül, el�re összegy�jtött 
témákban, hogy arra a képvisel� úr is fel tudjon készülni. 
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy a strand kérdés természetesen fontos kérdés, ennek 
az els� lépését az önkormányzat megtette azzal, hogy a víz ismét önkormányzati kezelésbe 
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került vissza. Véleménye szerint ez a testület is meghívhatja �t egy ülésre, arra vonatkozóan, 
hogy hogyan látja � az elkövetkezend� négy évet.  
 
Schüszerl Károly: A városközpont térburkolásánál, illetve a Mozi köznél még van néhány 
elmaradt munka, mint például köveket ott hagytak stb., lehet ezt még jelezni valakinek? 
 
Félegyházi András: A m�szaki átadás már megtörtént, de ha olyan kérdés van, akkor 
természetesen lehet jelezni, mert garanciális munkában ezek megoldhatók. 
Tájékoztatta a testületet, hogy Bergmann Károly levélben fordult az önkormányzathoz, 
melyben kéri, hogy a házuk környékén az akadálymentesítéshez kapcsolódóan keletkezett 1,5-
2 m³ sitt, fa, illetve vas hulladék eltakarításában segítsen az önkormányzat. Úgy gondolja, 
hogy mivel ennek költsége nem éri el azt az értéket, melyr�l a képvisel�-testületnek kellene 
döntenie, ezért saját hatáskörben engedélyt adott erre. 
 
Mikesy Tamás: A F� utca az építkezés környezetében igen koszos. Kérjék meg a 
kivitelez�ket, hogy az állványzat alatti részt is takarítsák ki, a VKG dolgozói pedig seperjék 
fel az utat meg a járdát, hogy a közelg� ünnepekre ne maradjon ez így.  
El kellene gondolkozni a piac beindításáról, kéri, hogy az önkormányzat ennek koncepcióját 
hamarosan t�zze napirendre.  
A F� utcában az ún. Dávid házban az önkormányzatnak is van tulajdonrésze és a többi lakó 
szóvá tette, hogy ugyan �k a saját részüket gondozzák, de az önkormányzat részér�l ez nem 
történik meg. Erre is oda kellene figyelni és rendben tartani.  
 
Bártfai István: A Városfejlesztési Bizottság ülésén döntés született arról, hogy a Tölgyfa 
utcánál kihelyeznének egy pihen� övezet és egy zsákutca táblát, továbbá a buszmegállótól a 
patakig rendbe tennék az út melletti 1 méteres leállósávot, hogy legalább ezen a szakaszon ne 
az út szélén kelljen sétálni. Ha kell ehhez testületi döntés, akkor jó lenne, ha mihamarabb ide 
kerülne, illetve ha nem, akkor a VKG végezze el a munkát. A Nap utcában és Csukavölgy utca 
tetején szükség lenne kisebb aszfaltozásra, jó lenne, ha ez most megoldható lenne, hiszen 
folynak aszfaltozási munkálatok a városban.  
 
Hintenberger András: Az iskola kérte, hogy tudna-e segíteni az önkormányzat abban, hogy a 
kazánházból szeretnének egy részt leválasztani, raktárnak. Érkezett egy kedves felajánlás a 
kivitelezésre, amennyiben az önkormányzat tudja biztosítani az anyagot. Egy korábbi 
felmérés alapján 350.000,- Ft lenne az anyagköltség és ebbe benne volt a kivitelezés is. A 
Magyar Közúttól kellene megkérdezni, hogy a Rév utcában kitehet�-e egy olyan tábla, ami 
mutatja, hogy merre van a palota és merre van a fellegvár, mert sokan nem tudják, hogy 
hogyan közelíthet�ek meg.  
 
Félegyházi András: Az iskola kérdését meg vizsgálják és úgy gondolja, hogy mindenképpen 
lesz rá megoldás. Az elhangzott kérések, felvetések jogosak, de a hivatalnak végesek a 
kapacitásai, de remélhet�leg sorra fogna tudni kerülni ezek a dolgok. 
 
Bálint Zsolt: Lakossági kérés volt, hogy a Schulek utcára és a F� utcára a templomtól a 
deltáig ki kellene tenni egy 30-as táblát, mert igen gyorsan mennek az autók.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A 11-es út Diós felé es� részén nagyon sok közút által 
kihelyezett ellentmondásos KRESZ tábla van kihelyezve, viszont a Berkenye utca 11-es útba 
torkolatánál nincs semmi, pedig az a hely egy nagy veszélyforrás a közútra kanyarodókra 
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nézve. Legalább 11 gyerek közlekedik a buszhoz és vissza, ez is rendkívül balesetveszélyes, 
úgy, hogy nincs se járda, se zebra. 
 
Dr. Szabó Attila: Nemzeti Közlekedési Hatóság úgy oldotta meg azt a kérdést, hogy ne 
kelljen forgalomlassítót betenni a Thermál Hotelnél, hogy azt a szakaszt is lakott területi 
szakaszként tartja nyilván, ezért került áthelyezésre a Visegrád tábla is. Sajnos ebbe az 
önkormányzatnak nincs beleszólása.  
 
Félegyházi András: Jelezte már ezt a problémakört is a közútkezel�nek, de sajnos nem 
igazán talált megért� fülekre. Igyekeznek beütemezni a felvetett munkákat a VKG csoport 
elvégzend� feladataiba, mindenkit�l türelmet kér, mert a munkatársak egyébként is 
leterheltek.  
Mivel egyebekben több felvetés, hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott el, ezért 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:    12/2014. 
Határozatok száma: 107-131/2014 (05.15.)  
Rendelet száma:  - 
 

     JEGYZ�KÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2014. május 15-én megtartott nyílt ülésér�l 

 
 

1. A Dunakanyari Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2013. évi 
feladatellátásáról 

2. A Dunakanyari Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat intézményfenntartó 
társulás társulási megállapodás módosítása 

3. Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 
2013. évr�l  

4. Nemzeti Sportközpontokkal 4 új általános iskolai tanterem és egyéb helyiségek 
beruházás tárgyában kötend� együttm�ködési megállapodás elfogadása 

5. A Visegrádi Városfejleszt� Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 
2013. évr�l 

6. „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt m�szaki ellen�ri 
feladatok ellátására kötött megbízási szerz�dés módosítása 

7. Átfogó értékelés a gyermekjóléti-és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a 
gyermekek védelmér�l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 96. 
§. (6) bekezdése alapján 

8. Szelektív (elkülönített) hulladékgy�jtésre és szállításra közbeszerzési eljárás 
megindítása és a szelektív hulladékgy�jt� szigetek megvételére érkezett árajánlat 
megvitatása  

9. Szentendre Város Egészségügyi Intézményei új ultrahang készülék vásárlásához 
anyagi hozzájárulási kérelem megvitatása 

10. Visegrád, F� u. 17. szám el�tti támfal helyreállításra beérkezett árajánlatok 
elbírálása  

11. Sziget u. 11. szám alatt lév� 5. számú önkormányzati lakás bérbeadására kiírt 
pályázat elbírálása 

12. Nagy Lóránt önkormányzati lakás bérbevétele iránti kérelme 
13. Gyepmesteri (ebrendészeti) feladatok ellátására érkezett árajánlatok megvitatása 
14. Balogh Józsefné és Pákozdiné Friedrich Franciska 279 és az 1021 hrsz-ú 

ingatlanok értékesítésével kapcsolatos egyedi kérelmük megvitatása 
15. Akron Bt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 
16. „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú (KMOP. 5.2.1//B-09-2F-

2010-0009) projekt keretében megvalósuló ún. mini projektek kapcsán benyújtott 
közterület használati kérelmek díj megfizetését�l való eltekintés 

17. Egyebek 
 



 

2 

 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2014. május 15-én 18:00 
órakor a Palotaház tárgyalótermében 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: 
 
   Bognár Judit Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezet� 

Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezet� 
Bozzay Péter Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet� 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Hintenberger András képvisel� úr 
jelezte, hogy kicsit késik. A meghívóban szerepl� napirendhez az alábbi módosító javaslatokat 
tette, mivel Bognár Juditnak egy másik testületi ülésre is mennie kell, ezért kerüljön a 3. és 4. 
napirendi pont az 1. és 2. helyre, utána 3. napirendként következne a meghívóban szerepl� 1. 
napirend, valamint a 11. napirendi pont kerüljön a 4. helyre, tekintettel arra, hogy Kucsera 
Tamás Alpolgármester úrnak el�bb el kell mennie, de ennél a napirendi pontnál 
mindenképpen szeretne jelen lenni.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 
(Hintenberger András képvisel� nem volt jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendi pontok sorrendjének módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Egy pót napirendet javasolt felvenni 17. pontként,  „Az ezeréves 
Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú (KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009) projekt 
keretében megvalósuló ún. mini projektek kapcsán benyújtott  közterület használati kérelmek 
díj megfizetését�l való eltekintés tárgyában. Kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 
(Hintenberger András képvisel� nem volt jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
napirend kiegészítését elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az így módosított napirendet elfogadja, ezt 
kézfelemléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 
(Hintenberger András képvisel� nem volt jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés 
napirendjét elfogadja. 
 
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekr�l 
 

- 2014. május 1-én egy sikeres koncerttel hivatalosan is átadásra került a rendezvénytér 
- A F�v2 Zrt., a Polgármesteri Hivatal épületének kivitelez�je, 2014. április 29-én 

bejelentette, hogy fizetésképtelenné vált és le kíván vonulni a munkaterületr�l. Azóta 
tart egy elszámolás, amikor ez megvan, akkor lehet majd közösen szerz�dést bontani.  

- Az árvízvédelmi gát beruházás kapcsán a kivitelez� kérelmezte a fakivágást, mert 106 
db fa kivágása szükséges a területen. Ehhez kapcsolódóan Dr Illés Zoltán államtitkár 
úr helyszíni szemlét tartott és ennek eredményeként a Vidékfejlesztési 
Minisztériumban volt egy egyeztetés, melyen megállapodtak abban, hogy a lehet� 
legkevesebb fa lesz kivágva, figyelembe véve a madarak költési id�szakát, illetve a 
vegetációs id�szakot 

- Az óvoda épületének és a szomszédos épülettel való összekötésére kiírt tervpályázat 
eredményhirdetése megtörtént, a következ� testületi ülésen részletesen is lesz err�l 
szó, mert a testületnek döntést kell majd hoznia róla 
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1. npr: A Dunakanyari Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2013. 
évi feladatellátásáról 

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Bognár Judit intézményvezet� 

 
- Hintenberger András képvisel� megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 

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

Félegyházi András: Köszöntötte Bognár Judit intézményvezet�t. Felkérte Dr Szabó Attila 
aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Intézményvezet� asszony megküldte beszámolóját, melyet a képvisel�k 
megkaptak az el�terjesztéssel együtt, a Népjóléti Bizottság megtárgyalta. 
 
Bognár Judit: Sajnálatos módon a 2013-as évben nagy volt az intézményben a fluktuáció és 
ez Visegrádot is érintette a kihelyezett ügyfélfogadás, családgondozás tekintetében. De idén 
május 1-t�l sikerült felvenni egy nagyon agilis munkatársat, így ez a probléma remélhet�leg 
megoldódik. A tapasztalatok szerint azokon a településeken sikerül leginkább jó és közvetlen 
kapcsolatot kiépíteni a családokkal, ahol az intézmény a lehet�ségekhez képest rész tud venni 
a településen szervezend� bármilyen közösségi rendezvényen, mint például egy falunapon, 
városnapon. Ez ügyben már a m�vel�dési ház igazgatójával egyeztettek is, és lesznek olyan 
rendezvények, ahol megjelennek kihelyezett játszóházzal. 
 
Hintenberger András: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
beszámolót, megköszönve az intézmény munkatársainak munkáját. 
 
Mikesy Tamás: Valóban úgy van, ahogyan intézményvezet� asszony elmondta, remélhet�leg 
a jöv�ben gyakoriak lehetnek ezek az együttm�ködések a rendezvények kapcsán. 
 
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, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
107/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Családsegít� és 
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2013. évi feladat ellátásról. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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2. npr. A Dunakanyari Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat intézményfenntartó 
társulás társulási megállapodás módosítása 

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Bognár Judit intézményvezet� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A társulási tanács ülése elfogadta a megállapodás módosítását, ahhoz 
azonban, hogy hatályba lépjen minden önkormányzatnak min�sített többséggel kell 
elfogadnia. A módosítás egyébként technikai jelleg�, melyet a kiküldött el�terjesztés 
tartalmaz. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a társulási megállapodás módosítását elfogadja, ezt 
kézfelemléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
108/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Dunakanyari 
Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 17/2014. (II.14.) számú 
társulási tanácsi határozata szerinti Társulási Megállapodás módosítást a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban 
meghatározott módosított Társulási Megállapodás aláírására. 
 

Határid�: 2014. május 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 

2013. évr�l  
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Cseke László ügyvezet� 

 
Félegyházi András: Felkérte Cseke Lászlót a Pro Visegrád Nonprofit Kft ügyvezet�jét, hogy 
ismertesse az el�terjesztést. 
 
Cseke László: A Kft. könyvel�je elkészítette a tavalyi év pénzügyi mérlegét, a közhasznúsági 
jelentéssel együtt, melyet írásban megkapott a képvisel�-testület. Amennyiben kérdés van, 
arra szívesen válaszol. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és örömmel látta, hogy a 
mérleg pluszban van, az a pénz, amit az önkormányzat a tavalyi évben nyújtott a Kft-nek, az 
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megmaradt. Remélhet�leg az idei év is ilyen sikeres lesz, a bizottság elfogadásra javasolja a 
beszámolót.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
ezért kérdezte a képvisel�ket, aki a Pro Visegrád Nonprofit Kft pénzügyi beszámolóját 
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  
109/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi egyszer�sített éves pénzügyi beszámolóját 
elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
4. npr: Nemzeti Sportközpontokkal 4 új általános iskolai tanterem és egyéb 

helyiségek beruházás tárgyában kötend� együttm�ködési megállapodás elfogadása 
   El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Kormány az 1086/2014. (II. 28.) Korm. határozattal egyetértett azzal, 
hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósításra 
kerül� tanuszodák, tornatermek és új tantermek beruházója és építtet�je a Nemzeti 
Sportközpontok központi költségvetési szerv legyen. A Nemzeti Sportközpont megkereste az 
önkormányzatot Visegrádon új tantermek létesítése tárgyában. A munkacsoport és az 
önkormányzat illetékesei részvételével Visegrádon tartott el�zetes egyeztetésen 4 új tanterem 
és egyéb helyiségek létesítése körvonalazódott, a mozi épületében, ami kés�bb zeneiskolai 
funkcióra is átalakítható. A kivitelezés eredményes lebonyolítása érdekében az együttm�ködés 
hatékonyságát fokozandó, illetve a feladatok meghatározása céljából a Nemzeti Sportközpont 
kezdeményezte egy együttm�ködési megállapodás megkötését.  
 
Félegyházi András: Hosszas el�zetes egyeztetéseket követ�en jutottak el odáig, ami 
tulajdonképpen most ez a megállapodás tartalmaz és ez az iskola fejlesztési koncepció els� 
ütemének tekinthet�. A megállapodás most az együttm�ködésr�l szól. A megvalósítás, illetve 
annak részletei tekintetében még nincsen döntés.  
 
Mikesy Tamás: A részletekr�l lehet már tudni valamit, van elképzelés? 
 
Félegyházi András: Nincs még semmi konkrétum, nem tudni, hogy hogyan fog ez 
megvalósulni, de nyilván a kormányzati szándék az, hogy a helyhiánnyal küszköd� 
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iskolákban a lehet� leggyorsabban megvalósuljon a kivitelezés. Véleménye szerint az 
engedélyezéssel együtt a kivitelezés nem realizálható szeptemberig.   
 
Hintenberger András: A kivitelezés tekintetében van beleszólása az önkormányzatnak vagy 
kap egy típustervet és kész? 
 
Félegyházi András: A tantermek esetében nem típusterv szerint folyik a kivitelezés. A 
tervez� még nem ismert, de megpróbál minden elkövetni annak érdekében, hogy ez 
el�zetesen egyeztetve legyen a várossal, egyébként településképi véleményezési eljárás 
mindenképpen szükséges majd a tervekhez, tehát a polgármester illetve a f�építész ilyen 
tekintetben nem megkerülhet�.  
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, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
110/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrádon 4 új 
általános iskolai tanterem és egyéb helyiségek beruházása tárgyában a Nemzeti 
Sportközpontokkal (1146 Budapest, István Mezei út 3-5.) - határozat melléklete szerinti 
tartalommal - együttm�ködési megállapodást köt.  
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban 
meghatározott Együttm�ködési Megállapodás aláírására. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: A Visegrádi Városfejleszt� Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása 

a 2013. évr�l 
El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Bozzay Péter VVF kft. ügyvezet� 

 
Félegyházi András: Felkérte Bozzay Pétert a Visegrádi Városfejleszt� Kft ügyvezet�jét, 
hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Bozzay Péter: Sajnos, mint látható a 2013-as év mínusz mérleggel zárt. Remélhet�leg, 
miután ezt már rendezte az önkormányzat, így sikerül majd egyenesbe jönni és nem 
termel�dik több mínusz, mindenképpen igyekezni fog, hogy ezt elérje a Kft.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, érthetetlennek tartja ezt a 11 millió forintos 
hiányt. Mindenképpen jó lenne egy könyvvizsgálatot tartani, illetve szívesen meghallgatná a 
volt ügyvezet� magyarázatát is e vonatkozásban.  
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Bozzay Péter: Tudomása szerint valós tartozások nem állnak fenn, ami mégiscsak egy biztató 
állapot, de ha egy ilyen vizsgálatot a testület szükségesnek tart, akkor abban minden 
segítséget igyekszik megadni. A könyvel�je egyébként megváltozott a cégnek, akivel szintén 
áttekintik ezt a helyzetet és úgy gondolja, hogy 2 hónapon belül orvosolni fogják ezt a 
problémát.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Amennyiben az önkormányzat könyvvizsgálója vállalja, akkor 
vizsgálja meg a Kft. pénzügyeit és ne csak egy jelentést tegyen, hanem az új könyvel�vel 
tegyenek a testület elé egy intézkedési tervet is.  
 
Félegyházi András: Egyetértett a javaslattal. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy � a VVF Kft. sorsát hosszú távon pozitívan látja és ha ez a 
vizsgálat és a városközpont projekt lezárul, akkor az ügyvezet� készítsen egy tervet arról, 
hogy milyen elképzelései vannak a jöv�t illet�en. 
 
Félegyházi András: Az ügyvezet�nek már a megbízásakor az volt az egyik feladata, hogy 
vetítse el�re a Kft. jöv�jét, az elkövetkezend� feladatokat.  
 
Bártfai István: Elmondta, � addig nem tudja elfogadni ezt a beszámolót, amíg a vizsgálat le 
nem zárul, mert a 11 millió forintos mínusz, nem elfogadható. 
 
Félegyházi András: Az biztos, hogy a Kft-be pénzmozgással járó összeget szükséges 
beletenni, illetve az egy másik kérdés, hogy az új Ptk. el�írásai szerint a törzst�ke emelését is  
rendezni kell. 
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, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
111/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrádi Városfejleszt� 
Kft. 2013. évi egyszer�sített éves pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester távozott az ülésteremb�l, így a Képvisel�-

testület továbbiakban 6 f�vel van jelen (7 f�b�l), határozatképes –  
 

6. npr: „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt m�szaki 
ellen�ri feladatok ellátására kötött megbízási szerz�dés módosítása 

El�terjeszt�: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
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Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az önkormányzat a városközpont munkáinak teljes kör� m�szaki 
ellen�rzésére Lévay László Mártonnal egyéni vállalkozóval 4.970.000 Ft +áfa összegben 
szerz�dést kötött. Id�közben a Mozi épületének b�vítési munkálatai kikerült a projektb�l, és a 
kivitelezés határideje is módosult, emiatt a  megbízási szerz�dés módosításra került, és 
4.500.000,- Ft-ra csökkent a vállalkozói díj. A városháza kivitelez�jének, a F�v2 Zrt. 
fizetésképtelenné válása miatt, a kivitelezési munkák jelent�sen elhúzódnak, így Lévay 
László m�szaki ellen�r megbízási szerz�désben rögzített munkavégzése 6 hónappal megn�, 
ezért jelezte, hogy többletmunkája merült fel, ami 1.300.000 Ft+áfa(0%) többletköltséggel jár. 
A többletmunkája már tulajdonképpen el is kezd�dött, azzal, hogy felméri az eddig elvégzett 
munkákat tételesen, annak érdekében, hogy az elszámolás után tudni lehessen, hogy mire is 
kell pontosan kiírni a következ� közbeszerzési eljárást. Ezt a többletköltséget megpróbálják 
majd a pályázatban elszámolni, de jelen állás szerint ezt teljes egészében az önkormányzatnak 
kell finanszíroznia. Az általános tartalék soron rendelkezésre áll az összeg.  
 
Félegyházi András: Miel�tt a F�v2 bejelentette fizetésképtelenségét, az önkormányzat már 
jelezte felé, hogy tekintettel arra, hogy a kivitelezés késésben van, élni fog a kötbér igényével 
és ezen túl teljesítési garanciaként a szerz�déses összeg 5%-ával az ügyvezet� személyesen 
vállal készfizet� kezességet. Ez azt jelenti, hogy mindazon költségek, károk, melyek a 
szerz�dés nem teljes teljesítéséb�l származnak ennek a kötbérnek, illetve teljesítési 
garanciának a terhére elszámolhatóak. Tehát a többletköltség támogatásban való elszámolása 
nem lehetséges, viszont fedezete a kötbér, melyet a kivitelez� ki kell, hogy fizessen. A 
m�szaki ellen�r tiszteletdíja az egész beruházáshoz volt kalkulálva, nyilvánvaló, hogy most 
már a beruházásnak csak egy részér�l van szó, ehhez arányosítva lett meghatározva a 
megbízási díj.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, az összeggel nem értett egyet, mert 
aránytalannak érzi ahhoz képest, hogy amikor a mozi kikerült a projektb�l 500.000,- Ft-al 
csökkent a megbízási díja, most pedig már egy sokkal kisebb arányú munkáról van szó, mint 
ami a mozi átépítése lett volna, viszont az összeg jóval több. Az viszont hangsúlyozni 
szeretnék, hogy ezt az összeget a F�v2-t�l, ha más nincs, akkor bírósági úton be kell hajtani. 
 
Félegyházi András: A kötbérrel párhuzamosan zajlik a teljesítési garanciának az 
igénybevétele. Ha felszámolási eljárás indul, akkor attól számítva 60 napig lehet bejelenteni 
az igényeket, tehát, ha bármilyen olyan költség merül fel, akkor a lehet� leggyorsabban 
jelezni kell. Lévai Lászlóról tudni kell egyébként, hogy az elvárhatónál és a megfizethet�nél 
lényegesen többet tesz bele a munkájába, tehát ezért nem gondolja, hogy bele kellene menni 
egy alkudozásba vele szemben. Ebben a köztes id�szakban is olyan munkát végez, ami nem 
feltétlenül m�szaki ellen�ri feladat és jelenleg díjazás nélkül teszi, abban bízva, hogy ez a 
szerz�dés módosítás elfogadásra kerül.  
 
Bálint Zsolt: Megérti, és amennyiben a testület elfogadja, akkor rendben van, de meg kell 
tudni magyarázni az embereknek, hogy miért annyi.  
 
Bártfai István: A kivitelez�vel való elszámolásban is óriási munkája van, ami nem feltétlen 
az � feladata lenne a szerz�dése szerint.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás, valamint 
módosító javaslat nem volt, ezért 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  
112/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Lévay László 
Mártonnal (2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 3.) „az ezeréves Visegrád Városközponti 
fejlesztése” tárgyú projekt keretében a Visegrád orvosi rendel� épület felújítása, b�vítése, új 
városi rendezvénytér és hozzá tartozó kiszolgáló épület kialakítása, Mozi épületének b�vítése 
kulturális központtá, városháza b�vítése és átalakítása kivitelezési munkáinak teljes kör� 
m�szaki ellen�rzésére 2012. november 30-án kötött, 2013. november 22-én módosított 
megbízási szerz�dést a „Városháza b�vítése és átalakítása” projekt kivitelezési munkáinak 
jelent�s elhúzódása miatt módosítja. 
2)  A képvisel�-testület úgy dönt, hogy a Lévay László Márton egyéni vállalkozót - a 
„Városháza b�vítése és átalakítása” projekt kivitelezési munkáinak jelent�s elhúzódása miatt 
felmerült többlet m�szaki ellen�ri feladatok ellátásával – 1.300.000 Ft+0%áfa díjért 
megbízza, így a díj mindösszesen 5.800.000 Ft+0%áfa. 
3) A képvisel�-testület a többletmunka díját 1.300.000 Ft + 0%Áfát a 2014. évi 
költségvetésér�l szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet általános tartalék sor terhére biztosítja.   
4) A képvisel�-testület  felhatalmazza Félegyházi András polgármestert - a határozat 
mellékletében  szerepl� tartalommal - a megbízási szerz�dés módosítás aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
7. npr: A Dunakanyar T�zvédelemre és Kihelyezett Ment�szolgálati Feladatok 

Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Elmondta, hogy már az ülés elején jeleznie kellett volna, hogy ezt a 
napirendet nem tudja tárgyalni a testület, mivel a tegnapi Társulási Tanácsülésen le kellett 
venni napirendr�l a megállapodás módosítását, mert el�készítetlen volt. Nem volt egyetértés a 
tekintetben sem, hogy Tahitótfalu és Leányfalu szeretne egyéb orvosi ellátást is bevinni 
feladatként a társulásba. Az ülésen jelezte, hogy Visegrád vitatja a költségmegosztási 
metódust, ami alapján az jött ki, hogy a társulás legnagyobb költségvisel�je Visegrád több, 
mint 20% erejéig.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint ez az egész társulási együttm�ködés Visegrádnak 
hátrányos és káros, újra kellene gondolni az egészet, nem még plusz feladatokkal b�víteni. 
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Félegyházi András: Mivel több hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki egyetért 
azzal, hogy a témát levegyék napirendr�l, 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 Dunakanyar T�zvédelemre és Kihelyezett Ment�szolgálati Feladatok Ellátására 
Létrejött Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása” cím� napirendet 
levette napirendr�l. 
 

8. npr: Átfogó értékelés a gyermekjóléti-és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a 
gyermekek védelmér�l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 96. §. 
(6) bekezdése alapján 

El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A gyermekek védelmér�l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
Tv. 96. §. (6) bekezdése alapján - a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásáról minden év május 31. napjáig átfogó értékelést készít, melyet a képvisel�-
testület tárgyal. Az írásos el�terjesztést a testület tagjai megkapták, melynek tartalma megfelel 
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször 
módosított 149/1997. (XI.10.) Korm. Rendelet 170/A.§-a, illetve a Rendelet 10. számú 
mellékletének el�írásait. Megállapítható, hogy Visegrád lakosságszáma az elmúlt egy évben  
növekedett, illet�leg a hátrányos helyzet�, valamint a halmozottan hátrányos helyzet� 
gyermekek száma stagnál. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül� családok 
száma nem változott, mely szoros összefüggésben van a gyermekétkeztetésben részesül�k 
számával. A polgármesteri hivatalban a gyermekvédelmi hatósági ügyintézést l f� 
középiskolai végzettség� ügyintéz� látja el osztott munkakörben. Önkormányzatunk 2013. 
január 1-t�l a gyermekjóléti feladatokat a társulás útján a Dunakanyari Családsegít� és 
Gyermekjóléti Szolgálat keretében látja el. Az intézet l f� családgondozót biztosít heti 8 
órában.  
 
Hintenberger András: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta, alapos részletes beszámolót 
kapott, javasolja annak elfogadását. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás, valamint 
módosító javaslat nem volt, ezért 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  
113/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Családsegít� és 
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2013. évi feladat ellátásról. 
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Határid�: azonnal 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 

9. npr: Szelektív (elkülönített) hulladékgy�jtésre és szállításra közbeszerzési eljárás 
megindítása és a szelektív hulladékgy�jt� szigetek megvételére érkezett árajánlat 
megvitatása  

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Mint ismeretes 2012-ben az önkormányzat közbeszerzési eljárást követ�en 
a hulladékszállításra az AVE Tatabánya Zrt-vel kötött szerz�dést, amit a cég jogutódlása 
folytán tavaly július 1-t�l a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft vett át. A 
hulladékokról szóló törvény január 1-vel lépett hatályba, mely jelent�sen új szabályokat 
fektetett le. A legels� és legfontosabb, hogy egy településen a hulladékszállítási feladatokat 
csak egy közszolgáltató láthatja el. Régebben Visegrádon kett� volt, mivel a 2012-ben 
lefolytatott közbeszerzési eljárás nem tartalmazta a szelektív hulladékgy�jtésre vonatkozó 
kiírást. Így a Vértes Vidéke ezt a feladatot nem látta el, hanem alvállalkozója az AVE 
Tatabánya végezte. 2014. április 30-val az AVE Tatabányával, a szelektív hulladékgy�jtésre 
kötött szerz�dés lejárt. Ahhoz, hogy a törvényi el�írásoknak megfeleljen az önkormányzat, a 
közbeszerzésekr�l szóló törvény rendelkezéseinek megfelel�en ki kell írni egy közbeszerzési 
eljárást ezen feladatok ellátására. Ugyanakkor, mivel a hulladékokról szóló törvény szerint 
csak egy szolgáltató lehet és a szelektív hulladékgy�jtés is a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás keretébe kerül csak a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t 
hívhatja meg a közbeszerzési eljárásba az önkormányzat. Err�l szól az el�terjesztés els� 
részre. A második része pedig arról, hogy az AVE Tatabánya Zrt. jelezte, hogy továbbra is 
bérbe adja a szelektív hulladékgy�jt� edényzeteket, vagy megvásárolhatja az önkormányzat 
egy éves bérleti díj, azaz 739.200 Ft +áfa=938.784 Ft ellenében a 14 darabot. A pénzügyi 
fedezet az általános tartaléksor terhére biztosított. A közbeszerzés lebonyolítását az az 
ügyvédn� végzi, aki annak idején a lakossági hulladékszállítás közbeszerzési eljárását is 
lebonyolította, Dr Nedwed Mária, 150.000,- Ft megbízási díjért, melyr�l polgármester úr saját 
hatáskörben és pénzügyi kerete terhére döntött.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy Pénzügyi Bizottság tárgyalta, javaslata az lenne, hogy amíg a 
közbeszerzési eljárás nem zárul le, addig bérelje az edényzeteket az önkormányzat, utána 
vegyék meg. Jó lenne tudni azt is, hogy milyen karbantartási költségei vannak ezeknek az 
edényzeteknek.  
 
Félegyházi András: Elfogadja a javaslatot, azzal a megjegyzéssel, hogy, amit most 
megvehetne az önkormányzat 12 havi díjért, azt kés�bb 15 havi díjért veszi meg.  
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, szavazásra kérte fel a testületet. 
El�ször a szelektív hulladékgy�jtésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról 
szükséges dönteni. 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: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

114/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a „Szelektív hulladék 
begy�jtése, elszállítása, ártalmatlanítása Visegrád városban” tárgyában a 
„közbeszerzésekr�l” szóló 2011. évi CVIII. törvény  94. §. (1) bekezdése szerinti hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít meg. 
2) A képvisel�-testület a visegrádi szelektív (elkülönített) hulladékgy�jtés és szállítás 
tárgyában megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a határozat mellékletét 
képez� tartalommal elfogadja. 
3)  A képvisel�-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás kapcsán 
ajánlattételre - figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34.§ (2) 
bekezdésére és a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységér�l és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeir�l szóló 438/2012.(XII.29.) Korm 
rendelet 3.§ (1) bekezdésére – csak 1 ajánlattev�t a jelenlegi közszolgáltatót a Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t (2800 Tatabánya, Komáromi út 55.) hív fel. 
 

Határid�: 2014. július 30. 
Felel�s:  Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A következ� döntés a szelektív hulladékgy�jt� edényekre vonatkozik. A 
határozati javaslat már tartalmazza a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint a közbeszerzési 
eljárás lezárásáig béreli az önkormányzat az edényeket, utána pedig megvásárolja. 
 
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  
115/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy  az Ave Tatabánya 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt-t�l (2800 Tatabánya, Erdész u. E épület) a 
szelektív hulladékgy�jtésre alkalmas Visegrád településen elhelyezett 14 db fém edényzetet 
eredményes közbeszerzési eljárást követ�en az általa felkínált 739.200 Ft+áfa mindösszesen 
938.784 Ft összegért megvásárolja. 
2) A képvisel�-testület egyúttal úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításáig, azaz 
2014. július 31-ig szelektív hulladékgy�jtésre alkalmas Visegrád településen elhelyezett 14 db 
fém edényzetet az Ave Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt-t�l (2800 
Tatabánya, Erdész u. E épület) az árajánlatában felkínált áron 4.400 Ft+áfa/hó/db bérleti díj 
ellenében bérli. 
3) A képvisel�-testület a szelektív hulladékgy�jtésre alkalmas fém edényzetek bérleti díját és 
vételárát az önkormányzat 2014. évi költségvetésér�l szóló 1/2014. (II.14) számú rendelet 
általános tartalék sor terhére biztosítja.   
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4) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Ave Tatabánya 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt-vel kötend� szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: 2014. május 31. 
Felel�s:  Félegyházi András polgármester 

  
10. npr: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei új ultrahang készülék 

vásárlásához anyagi hozzájárulási kérelem megvitatása 
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (továbbiakban SZEI) 
intézményvezet�je, Dr. Pázmány Annamária levélben fordult az önkormányzathoz, melyben 
az intézmény új ultrahangkészülékének beszerzéséhez kér anyagi hozzájárulást. Összesen 8 
millió forintot szeretnének összegy�jteni az ellátási körzet településeit�l, lakosságarányosan. 
Visegrádnak 1804 f�vel számolva 261.580,- Ft-ot jelentene a hozzájárulás. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi és a Népjóléti Bizottság is tárgyalta, elfogadásra javasolja, azzal a 
kitétellel, hogy akkor adja meg hozzájárulását az önkormányzat, amennyiben az ellátási 
körzet többi települése is támogatását adja hozzá és a készülék megvásárlásáról is kérnének 
igazolást.  
 
Dr Szabó Attila: Véleménye szerint ezeket a feltételeket majd a támogatási szerz�désben kell 
szerepeltetni. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás, valamint 
módosító javaslat nem volt, ezért 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  
116/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrád város 
lakosságszáma arányában támogatást nyújt Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
részére új ultrahangkészülék beszerzéséhez.  
2.) A Képvisel�-testület Szentendre Város Egészségügyi Intézményei részére nyújtandó 
támogatást 261.580,- Ft-ot az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalék 
sora  terhére biztosítja.  
3) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményeivel kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 
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11. npr: Visegrád, F� u. 17. szám el�tti támfal helyreállításra beérkezett árajánlatok 

elbírálása  
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A tavalyi heves es�zések következtében a Salamontorony utca 
megrongálódott, valamint a  F� u. 17. sz. el�tti támfal leomlott, melynek helyreállítására vis 
maior pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A pályázaton 9.901.000.- Ft bruttó támogatást 
nyert az Önkormányzat melyhez 10% önrészt bruttó 990.100.- Ft-ot kell biztosítani. Így a 
rendelkezésre álló keret bruttó 10.891.100.- Ft. Ez nem haladja meg a közbeszerzési 
értékhatárt, tehát három árajánlatot kért be a hivatal. Mindhárom ajánlat a rendelkezésre álló 
keret összeg alatt van, a legkedvez�bb ajánlatot a Geoszolg Kft. tette. A kivitelezési munkák 
elvégzésére a pénzügyi fedezet az önkormányzat 2014. évi költségvetés 14. számú 
mellékletében a 12. vis maior pályázat soron rendelkezésre áll.   
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság a Geoszolg Kft. ajánlatát 
javasolja elfogadásra. 
 
Mikesy Tamás: Azt kellene kérni a cégt�l, hogy a munkálatokat úgy ütemezze, hogy a 
palotajátékokra legyen készen, vagy ha nem lesz kész, akkor úgy szervezzék a munkát, hogy a 
rendezvényt ne akadályozza. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás, valamint 
módosító javaslat nem volt, ezért 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  
117/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád,  
Salamontorony utca és F� u. 17. szám el�tti támfal károsodás helyreállítási munkáira a 
Geoszolg Kft.-t (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.) bízza meg az árajánlatában szerepl� 
tartalommal 7.905.350.- Ft+áfa bruttó 10.039.795 Ft  vállalkozási díj ellenében.  
2) A kivitelezés költségét a képvisel�-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésér�l szóló 
1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú melléklet 12. (vis maior pályázat) sora terhére 
biztosítja.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Geoszolg Kft-
vel Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerz�dést kösse meg. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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12. npr: Sziget u. 11. szám alatt lév� 5. számú önkormányzati lakás bérbeadására kiírt 

pályázat elbírálása 
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 az áprilisi ülésén a Sziget u. 11. szám alatt lév� 5. 
számú önkormányzati lakás bérbeadására pályázatot írt ki. A pályázati felhívásra a beadási 
határid�n belül 2014. május 5-ig kett� pályázat érkezett Nagy Ibolyától és Hulitka Mónikától. 
A rendelet értelmében a beérkezett pályázatokat a Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és 
Népjóléti Bizottság véleményezte, melynek eredményét a bizottság elnöke most ismerteti. 
 
Hintenberger András: A Bizottság nehéz helyzetben volt, mert az inkább rászoruló pályázó 
formai hibás pályázatot nyújtott be és ezt szóbeli kérésre sem pótolta, így a bizottság nem 
tudott mást tenni, minthogy elutasította. A másik pályázat viszont formailag is teljes volt, 
ezért a bizottság Nagy Ibolyának javasolja bérbe adni a lakást.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás, valamint 
módosító javaslat nem volt, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki a bizottság javaslatát 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  
118/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Sziget u. 11. szám alatt lév� 5. számú önkormányzati lakás bérbeadására” kiírt pályázatra 
Nagy Ibolya (állandó lakóhelye: 2500 Esztergom, Könyök u. 6.) 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 Nagy Ibolyának havi 27.055 Ft (445. Ft/m2/hóx60,8m2) bérleti díj ellenében 2014. 
június 1-t�l öt év határozott id�re bérbe adja Visegrád, Sziget u. 11/5. számú önkormányzati 
tulajdonú lakását.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Nagy Ibolyával 
kötend� bérleti szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: 2014. május 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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13. npr: Nagy Lóránt önkormányzati lakás bérbevétele iránti kérelme 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Nagy Lóránt levélben fordult az önkormányzathoz, melyben önkormányzati 
lakás bérbevétel iránti kérelmet terjesztett el�. Levelében leírja, hogy jelenleg 
Dunabogdányban lakik, de Visegrádon dolgozott az E�ry Kft-nél, mint fakitermel�. 2013. 
március 26-án egy baleset következtében elveszítette mindkét lábát és rehabilitációs kezelése 
jelenleg is tart a gizellatelepi kórházban, ahová napi szinten meg kell oldania a bejárást. A 
dunabogdányi albérletét, melyben élettársával és 5 hónapos kislányával él, a bérbeadó 
hamarosan felmondja, mivel a bérleti díjba beszámított kerti karbantartási munkákat már nem 
tudja elvégezni. Kéri az önkormányzat segítségét abban, hogy egy lakást, amely lehet�leg 
kerekesszékkel megközelíthet� utaljon ki részére. A helyi rendelet értelmében csak 
méltányossági alapon biztosítható lakás a kérelmez�nek. Jelenleg egy olyan ingatlan van, 
amely kerekesszékkel megközelíthet�, ez a Sziget u. 11. 1-es számú lakása. Nagy Lóránt a 
lakást átmeneti id�re kérelmezi és a bérleti díj megfizetését természetesen vállalja. A 
határozati javaslat már tartalmazza a Népjóléti Bizottság mai napon meghozott javaslatát.  
 
Hintenberger András: A bizottság javasolja a lakás kiutalását, azzal a feltétellel, hogy a 
bérleménybe csak a bérl� közvetlen családtagjai költözhetnek be és a bérl� a szerz�dés 
aláírásakor nyilatkozzon, hogy a bérleti jogviszony lejártakor a Bérleményt elhagyja.  
 
Schüszterl Károly: Felmerült az a probléma, hogy a fürd�szobát nem tudja kerekesszékkel 
megközelíteni, ezért ott az ajtót ki kellene szélesíteni. Ezt a volt munkáltatója vállalná, de a 
részletek még nincsenek tisztázva, ami a költségviselésre vonatkozik. 
 
Félegyházi András: Felkérte Schüszterl Károlyt, hogy irányítsa és felügyelje ezt a munkát, 
amit úgy gondol, hogy a lakás tisztasági festése el�tt meg is lehet csinálni. Nézzék meg 
mennyibe kerülne, de úgy gondolja, hogy ez nem akkora tétel, hogy testületi döntést 
igényelne. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint ha a vállalkozó ezt fölajánlotta, akkor meg is fogja 
csinálni és � személy szerint jónak tartja, mert ezek után az önkormányzatnak lesz egy olyan 
lakása, amit kerekesszékkel is lehet használni, mert ilyen probléma bármikor el�fordulhat 
máskor is.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás, valamint 
módosító javaslat nem volt, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki a bizottság javaslatát 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: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
119/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Nagy Lóránt (szül.: 
Sepsiszentgyörgy, 1976. 01. 12.) önkormányzati lakás bérbevétel iránti kérelmét 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 Nagy Lórántnak havi 27.055 Ft (445. Ft/m2/hóx60,8m2) bérleti díj ellenében 2014. 
június 1-t�l 2014. november 30-ig bérbe adja Visegrád, Sziget u. 11/1. számú önkormányzati 
tulajdonú lakását.   
3) A képvisel�-testület egyúttal úgy dönt, hogy a Nagy Lóránttal kötend� bérleti szerz�désben 
a következ� feltételek szerepeljenek: 
- Bérleménybe csak a Bérl� közvetlen családtagjai költözhetnek be. 
- Bérl� a szerz�dés aláírásakor nyilatkozzon, hogy a bérleti jogviszony lejártakor a 
Bérleményt elhagyja.  
4) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Nagy Lóránttal 
kötend� bérleti szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: 2014. május 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Gyepmesteri (ebrendészeti) feladatok ellátására érkezett árajánlatok 
megvitatása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az állatok védelmér�l és kíméletér�l szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. 
§ (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat kötelez� feladata a település 
belterületén a kóbor állatok pl.: kutya, macska, róka és egyéb állatok befogása. Az utóbbi 
id�ben megszaporodtak a város területén a kóbor állatokkal, f�leg kutyával, macskával 
kapcsolatos lakossági bejelentések. Mivel az Önkormányzatnak gyepmesteri feladatok 
ellátására jelenleg semmilyen szolgáltatóval nincsen hatályos szerz�dése, ezért a fenti 
törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében - figyelemmel a lakossági bejelentések 
számára - árajánlatokat kértünk be a környéken tevékenyked� ilyen szolgáltatást nyújtóktól, 
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-t�l (Szentendre) és Esztergom Város Önkormányzatától. A 
két ajánlat nehezen összehasonlítható, mert különböz� költségeket számolnak fel különböz� 
szolgáltatások vonatkozásában. A jogszabály szerint 14 napig kötelez� az állatokat 
megfigyelésen tartani, ezt követ�en menhelyre kerül vagy elaltatják. A gyepmesteri feladatok 
ellátására a pénzügyi fedezet a költségvetés 2. számú mellékletében a dologi kiadásokon belül 
egyéb üzemeltetési soron rendelkezésre áll.    
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság mai ülésén tárgyalta és azt javasolja, hogy 
Esztergommal kellene megkötni a szerz�dést, de nem átalánydíjban, hanem alkalmankénti 
fizetéssel, mert a havi két alkalom úgyis sok lenne, annyi kóbor állat nincs a településen, hogy 
erre szükség legyen.  
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Dr Szabó Attila: Ennek értelmében a határozati javaslatot annyiban kell módosítani, hogy 
nem átalánydíjas szerz�dést köt az önkormányzat, hanem alkalomszer� egyedi díjast. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki egyetért Bálint Zsolt képvisel� módosító 
javaslatával, 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  
120/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képvisel� azon módosító javaslatát, mely szerint a gyepmesteri feladatok 
ellátására vonatkozó szerz�désben a megbízási díjat ne átalánydíjban határozzák meg, hanem 
alkalomszer� egyedi díjban. 
 
Határid�: ---- 
Felel�s: ----- 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az így módosított, 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  
121/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy „az állatok védelmér�l 
és kíméletér�l” szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében el�írt törvényi 
kötelezettségnek való megfelelés érdekében a gyepmesteri (ebrendészeti) feladatok ellátásával 
Esztergom Város Önkormányzatát (2500 Esztergom, Széchényi tér 1.) bízza meg 2014. június 
1-t�l határozatlan id�tartamra alkalomszer� egyedi díjas szolgáltatás keretében.  
2) A gyepmesteri feladatok költségét a képvisel�-testület az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésér�l szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet 2. számú melléklet dologi kiadásokon 
belül egyéb üzemeltetési sora terhére biztosítja.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Esztergom Város 
Önkormányzatával Visegrád Város Önkormányzat nevében kötend� szolgáltatási szerz�dés 
aláírására. 
 

Határid�: 2014. május 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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14. npr: Balogh Józsefné és Pákozdiné Friedrich Franciska 279 és az 1021 hrsz-ú 

ingatlanok értékesítésével kapcsolatos egyedi kérelmük megvitatása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Balogh Józsefné és Pákozdiné Friedrich Franciska megvételre ajánlotta fel 
az önkormányzatnak a Visegrád Csukavölgy u. 279 hrsz.-ú  „beépítetlen terület” m�velési ágú 
4287 m2 területnagyságú és a Visegrád Csukavölgy u. 1021 hrsz.-ú „beépítetlen terület” 
m�velési ágú 8591 m2 területnagyságú ingatlanát. El�zményként elmondható, hogy még 
2009-ben a Közép Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal ezen ingatlanok 
vonatkozásában, mivel azok övezeti besorolása megváltozott, több mint 23 millió forint 
kártalanításra kötelezte az önkormányzatot, ezt az önkormányzat akkor bírósági úton meg is 
támadta, de mivel a bíróság is helyben hagyta az els� fokú határozatot, ezért az önkormányzat 
teljesítette a kifizetést. Pillanatnyilag ezen ingatlanok besorolása beépítésre nem szánt terület.  
 
Bártfai István: A Városfejlesztési Bizottság nem javasolja az ingatlanok megvételét, mert 
nincs rá szükség. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság szintén nem támogatja a megvásárlást, mivel azt már 
egyszer kifizette az önkormányzat. Esetleg egy jelképes 5 Ft-ért javasolja a bizottság 
megvásárolni a területeket, amennyiben az ajánlattev�knek is megfelel.  
 
Félegyházi András: Megérti a Pénzügyi Bizottság álláspontját, de a vételi ajánlatot az 
önkormányzatra nézve komolytalannak tartja. Nem ért egyet a terület megvásárlásával, mert 
úgy érzi, hogy az egész kérés nem etikus és amennyiben el kívánják adni, akkor nekik kellett 
volna megfogalmazniuk egy piaci árat. Kérdezte a képvisel�ket, aki Bálint Zsolt módosító 
javaslatával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
122/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy nem ért egyet Bálint Zsolt 
képvisel� azon javaslatával, mely szerint Balogh Józsefné és Pákozdiné Friedrich Franciska 
által felajánlott 279 és az 1021 hrsz.-ú ingatlanokat az önkormányzat jelképes összeg 5 Ft-
ellenében vásárolja meg. 
 

Határid�: --- 
Felel�s: --- 

 
Félegyházi András: Mivel a javaslat nem került elfogadásra, ezért kérdezte a képvisel�ket, 
aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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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  
123/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete - figyelemmel a Városüzemeltetési- és 
Városfejlesztési Bizottság javaslatára is - úgy dönt, hogy Balogh Józsefné és Pákozdiné 
Friedrich Franciska kérelmét nem fogadja el, azaz  a Visegrád Csukavölgy u. 279 hrsz.-ú 
„beépítetlen terület” m�velési ágú 4287m2 területnagyságú és a Visegrád Csukavölgy u. 1021 
hrsz.-ú „beépítetlen terület” m�velési ágú 8591m2 területnagyságú ingatlanokat nem 
vásárolja meg, mivel azokat az önkormányzat nem tudja hasznosítani, a területszerzési 
elképzeléseivel nem összeegyeztethet�. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Balogh Józsefnét és 
Pákozdiné Friedrich Franciskát a képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 

Határid�: 2014. május 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
15. npr:  Akron Bt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 

El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az AKRON Bt. ügyvezet�je Spáth Diána 2014. április 24-én kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz, melyben kérte, hogy a Rév utcában lév� Pálinkamúzeum el�tti 
járdaszakaszra vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulást, mivel oda egy padot helyezett ki.  
 
Bártfai István: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja megadni a tulajdonosi 
hozzájárulást, azzal a kitétellel, hogy a járdán minimum 1,5 méter szabad helynek maradnia 
kell és a terveket el�zetesen egyeztetni kell.  
 
Félegyházi András: Azt tudni kell, hogy ez a pad utca bútorként funkcionál, tehát nem csak 
az üzletbe betér�knek vagy onnan kijöv� vendégeknek került elhelyezésre. A Bizottsági 
ülésen az is elhangzott, hogy a kés�bbiekben egy esztétikailag, az utcaképbe jobban beleill� 
padot kell kihelyeznie a tulajdonosnak. Határid�re vonatkozóan javasolna 2 hónapot. 
 
Schüszterl Károly: Arra mindenképpen figyeljenek, hogy legyen meg a 1,5 méter szabad sáv, 
mert már így is alig lehet közlekedni a Rév utcában a járdán.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több módosító javaslat nem volt, kérte 
el�ször szavazzanak a Városfejlesztési Bizottság és testület által most közösen 
megfogalmazott módosító javaslatról, mely szerint a járdán minimum 1,5 méter szabad 
helynek maradnia kell és a f�építésszel egyeztetett új pad 2 hónapon belül kerüljön 
kihelyezésre. Kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel egyetért, 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 következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
124/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bártfai István  képvisel� azon módosító javaslatát, mely szerint az Akron Bt-nek a tulajdonosi 
hozzájárulás kiadási feltétele, hogy a járdaszakasz szabad keresztmetszete minimum 1,5 m 
legyen és a 2 hónapon belül kerüljön kihelyezésre a városi f�építésszel leegyeztetett új pad. 
 

Határid�: ---- 
Felel�s: ----- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az elfogadott módosítással együtt a 
határozati javaslatot elfogadja, ezt 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  
125/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Akron Bt-nek (1113 
Budapest Villányi út 38) tulajdonosi és közút kezel�i hozzájárulást ad a 94-es helyrajzi számú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon (Rév utca) pad kihelyezésére a mellékelt 
fényképfelvételen szerepl� kivitelben, az alábbi kikötésekkel: 
- a járdaszakasz szabad keresztmetszete minimum 1,5 méter legyen 
- a tulajdonosi hozzájárulás kiadásától számított 2 hónapon belül kerüljön kihelyezésre a 
városi f�építésszel leegyeztetett új pad. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy az Akron Bt-t a képvisel�-
testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 

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

 
16. npr: „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú (KMOP. 5.2.1//B-09-

2F-2010-0009) projekt keretében megvalósuló ún. mini projektek kapcsán 
benyújtott  közterület használati kérelmek díj megfizetését�l való eltekintés 

El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: A városközpont fejlesztéshez kapcsolódóan mini projektek valósulnak 
meg és az események szervez�i ingyenes közterület használatot kérnek, illetve az el�terjesztés 
másik része azt tartalmazza, hogy azok a vállalkozók, akik a rendezvény szervez�inek 
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jóváhagyásával a területen megjelennek, italt vagy ételt árulnak, �k is ingyenes 
területhasználati lehet�séget kapjanak. Erre azért van szükség, mert a pályázati pénz 
felhasználásához kapcsolódóan sem az önkormányzatnak, sem a szervez�nek nem lehet 
bevétele.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt, ezért 
javasolta, hogy vegyék sorrendbe az el�terjesztés szerint a határozati javaslatokat. Els�ként 
kérdezte a képvisel�ket, aki a Visegrádi Turisztikai Egyesület közterület foglalási kérelme 
díjmentességével egyetért, 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  
126/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Turisztikai és 
Városszépít� Egyesület (2025 Visegrád, F� u. 81.) részére az „ezeréves Visegrád 
Városközponti fejlesztése” (KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009) pályázat keretében elkülönített 
Programalap felhasználásával megvalósuló „közvetett soft” tevékenységekhez (mini-
projektek) kapcsolódóan a 2014. május 24-én megrendezésre kerül� „Visegrád Hangjai” 
rendezvény céljára az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez� Visegrád Rendezvényteret 
(85/5 hrsz) ingyenesen biztosítja. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Visegrád Turisztikai 
és Városszépít� Egyesület részére az 1. pontban foglaltaknak megfelel�en „a közterület 
használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjér�l” szóló 12/2013. 
(V.24.) önkormányzati rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 
Határid�: 2014. május 23. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a Sirály Étterem és Szálloda Kft. közterület 
foglalási kérelme díjmentességével egyetért, 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  
127/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Sirály Étterem és 
Szálloda Kft (2025 Visegrád, Rév u. 15.) részére 2014. május 24-én megrendezésre kerül� 
„Visegrád Hangjai” rendezvényen vendéglátás (mozgóárusítás) céljára az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képez� Visegrád Rendezvénytéren (85/5 hrsz) 150 m2-es közterületi 
részt ingyenesen biztosítja. 
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2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Sirály Étterem és 
Szálloda Kft részére az 1. pontban foglaltaknak megfelel�en „a közterület használat 
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjér�l” szóló 12/2013. (V.24.) 
önkormányzati rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határid�: 2014. május 23. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a Fellegvár Óvoda Alapítvány közterület 
foglalási kérelme díjmentességével egyetért, 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  
128/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Fellegvár Óvoda 
Alapítvány (2025 Visegrád, F� u. 18.) részére az „ezeréves Visegrád Városközponti 
fejlesztése” (KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009) pályázat keretében elkülönített Programalap 
felhasználásával megvalósuló „közvetett soft” tevékenységekhez (mini-projektek) 
kapcsolódóan a 2014. május 17-én megrendezésre kerül� „Családi Napi” rendezvény céljára 
az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez� Visegrád Rendezvényteret (85/5 hrsz) 
ingyenesen biztosítja. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Fellegvár Óvoda 
Alapítvány részére az 1. pontban foglaltaknak megfelel�en „a közterület használat 
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjér�l” szóló 12/2013. (V.24.) 
önkormányzati rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határid�: 2014. május 16. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a Heim Sütöde Bt közterület foglalási 
kérelme díjmentességével egyetért, 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  
129/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Heim Sütöde Bt (2023 
Dunabogdány, Hajó u. 1.) részére 2014. május 17-én megrendezésre kerül� „Családi Nap” 
rendezvényen pékáru értékesítés (mozgóárusítás) céljára az önkormányzat kizárólagos 



 

25 

tulajdonát képez� Visegrád Rendezvénytéren (85/5 hrsz) 10 m2-es közterületi részt ingyenesen 
biztosítja. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Heim Sütöde Bt 
részére az 1. pontban foglaltaknak megfelel�en „a közterület használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjér�l” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati 
rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határid�: 2014. május 16. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a Visegrád és Környéke Turisztikai és 
Marketing Egyesület közterület foglalási kérelme díjmentességével egyetért, 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  
130/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesület (2025 Visegrád, F� u. 81.) részére az „ezeréves Visegrád 
Városközponti fejlesztése” (KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009) pályázat keretében elkülönített 
Programalap felhasználásával megvalósuló „közvetett soft” tevékenységekhez (mini-
projektek) kapcsolódóan a 2014. május 18-án megrendezésre kerül� „Városközpont kulturális 
és gasztronómiai fesztivál” rendezvény céljára az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képez� Visegrád Rendezvényteret (85/5 hrsz) ingyenesen biztosítja. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesület részére az 1. pontban foglaltaknak megfelel�en „a 
közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjér�l” 
szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja 
ki. 
 

Határid�: 2014. május 16. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki Visnyovszki András közterület foglalási 
kérelme díjmentességével egyetért, 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: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
131/2014. (05. 15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visnyovszki András 
(2025 Visegrád, F� u. 127.) részére 2014. május 18-án megrendezésre kerül� „Városközpont 
kulturális és gasztronómiai fesztivál” rendezvényen italárusítás (mozgóárusítás) céljára az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez� Visegrád Rendezvénytéren (85/5 hrsz) 20 m2-es 
közterületi részt ingyenesen biztosítja. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Visnyovszki András 
részére az 1. pontban foglaltaknak megfelel�en „a közterület használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjér�l” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati 
rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határid�: 2014. május 16. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr: Egyebek 
 

Félegyházi András: Elmondta, hogy mivel a mai napra a meteorológiai szolgálat heves 
es�zést jelzett, szinte az ország egész területére, ezért már napokkal ezel�tt a VKG 
munkatársai megtisztították a patak medreket a zöldanyagoktól és a mai nap folyamán 
készenlétbe voltak a polgár�rséggel, Hajós Lászlóval, E�ry Csabával és munkatársaival egy 
esetlegesen fellép� kárelhárításra, amire szerencsére végül nem volt szükség, de mindenkinek 
köszöni a munkát és készenlétet.  
 
Bálint Zsolt: Mi a helyzet a gáztervekkel a konyhán? Ha holnap nem érkezik meg, akkor 
mondja fel vele a szerz�dést az önkormányzat, mert ezt már többször ígérte és mégsem hozta.  
 
Dr Szabó Attila: El kell mondani azt, hogy az önkormányzat almér� beszerelését kérte, 
emiatt meghosszabbodott az eljárás, a tervez� május 23-ra ígérte az engedélyeket.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy Halmschlager úrral az új CBA épületének 
beruházásával kapcsolatosan a legutóbbi tárgyaláson abban állapodtak meg, hogy 2014. 
május 20-ig érdemi javaslatot tesz a továbblépésre, amennyiben ez nem következik be, akkor 
a vele való egyeztetés nélkül fogja rendezni az önkormányzat a kérdés további sorsát.  
 
Félegyházi András: Egyebekben több hozzászólás nem lévén 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:    13/2014. 
Határozatok száma: 132-133/2014 (05.21.)  
Rendelet száma:  - 
       
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

2014. május 21-én megtartott nyílt ülésér�l 
 
 
 
 
 
 

1.  A „Csek�” ház felújítása kapcsán a Norvég Alap- Vidéki kulturális és természeti 
örökség meg�rzése pályázaton való részvételr�l döntés 
 
 
2. Bálint Zsolt képvisel� képvisel�i tiszteletdíj felajánlásának jóváhagyása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2014. május 21-én 18:45 
órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
    Félegyházi András polgármester 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 
    Bártfai István 
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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. A meghívóban két napirendi pont szerepel, mellyel 
kapcsolatban módosító javaslatot senki sem tett, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki a 
napirendet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Bártfai 
István nem volt jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadja. 
 
 

1. npr: A „Csek�” ház felújítása kapcsán a Norvég Alap- Vidéki kulturális és 
természeti örökség meg�rzése pályázaton való részvételr�l döntés 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az Önkormányzat a „Csek� ház” felújítására „Hagyomány�rzés és 
közösségfejlesztés Visegrádon” címmel szeretne pályázni. Ezen pályázati kiírás keretében 
1.133.600 eFt összeg� támogatás kerül szétosztásra. Jelen pályázat keretében igényelhet� 
támogatás minimum összege: 56.680.000 Ft, maximum összege: 141.700.000 Ft. A 
pályázattal elnyerhet� támogatás maximuma az összes elszámolható költség 95 %-a. Az 
önkormányzatnak, a fejlesztés megvalósításához 5 %-os önrészt  kell biztosítani. A projekt 
összköltsége 106.490.625 Ft, igényelt támogatás összege: 101.166.094 Ft, saját forrás 
összege: 5.324.531 Ft. 
 
Schüszterl Károly: Hány embert kell foglalkoztatni majd és ez milyen költségekkel jár? 
 
Félegyházi András: Nem kötelez�, de nyilván célszer� valakinek ott jelen lenni, ha üzemelni 
fog az épület, de ha ez majd valóban el kezd m�ködni, akkor önfenntartóvá tud válni az 
épület.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Hogyan kell elképzelni ennek a m�ködését, m�ködtetését a 
gyakorlatban? 
 
Félegyházi András: Az önkormányzat a m�vel�dési házzal, mint szervezeti egységgel, 
valamint a nemzetiségi önkormányzattal együtt a hagyomány�rzést, valamint a  helyi értékek 
bemutatását, valamint tájjelleg� ételeket, valamint m�vészeti érték� programokat fog itt 
bemutatni, árulni.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 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 (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
132/2014. (05. 21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy „az EGT 
Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014- Kulturális és természeti örökség meg�rzése és 
megújítása - Vidéki kulturális és természeti örökség meg�rzése” cím� (kódszám:HU07PA16-
A2-2013) konstrukció keretében a „Csek� ház” felújítására „Hagyomány�rzés és 
közösségfejlesztés Visegrádon” címmel pályázatot nyújt be. A projekt összköltsége 
106.490.625 Ft, igényelt támogatás összege: 101.166.094 Ft, saját forrás összege: 5.324.531 
Ft. 
2) A pályázat beadásához szükséges saját forrást az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésér�l szóló 1/2014. (II.14) számú rendelet általános tartalék sor terhére biztosítja.   
3) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a pályázat 
benyújtására és arra, hogy pályázati kiírás minden szakaszában Visegrád Város  
Önkormányzatát képviselje. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: a pályázat benyújtására: 2014. május 21. 

 
2. npr: Bálint Zsolt képvisel� képvisel�i tiszteletdíj felajánlásának jóváhagyása 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Bálint Zsolt képvisel� 2014. március 20-án úgy nyilatkozott, hogy a 
2014. évi 1-9 hónapra járó képvisel�i tiszteletdíját nem veszi fel, hanem felajánlja azt. A 
nyilatkozat értelmében Bálint Zsolt 2 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget az Áprily 
Iskoláért Alapítvány javára, 7 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget a Visegrádi 
Sportegyesület Migreen Team Kerékpáros Szakosztályának ajánlott fel.   
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
133/2014. (05. 21.) 
HATÁROZATA 

 
1)Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képvisel� 2014. év 1-9 hónapra járó 9 havi tiszteletdíjának az alábbiak szerint 
történ� felajánlását: 
2 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget, azaz 107.990 Ft-ot az Áprily Iskoláért Alapítvány 
javára, 
7 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget, azaz 377.965 Ft-ot a Visegrádi Sportegyesület 
Migreen Team Kerékpáros Szakosztályának. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szerepl� 
Áprily Iskoláért Alapítvánnyal és a Visegrádi Sportegyesülettel kötend� támogatási 
szerz�dések aláírására. 
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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:    14/2014. 
Határozatok száma: 134-139/2014 (05.29.)  
Rendelet száma:  7/2014. (V.30.) 
       
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2014. május 29-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l 

 
 
 

1. Gyermekétkeztetési és egyéb étkezési díjak megállapításáról szóló 6/2013. 
(III.22.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
 

2. „Városháza b�vítése és átalakítása” tárgyú projekt kapcsán jogi támogatás 
nyújtása 

 
 

3. „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” cím� projekt (KMOP 5.2.1/B-
09-2f-2010-0009) „Városháza b�vítése és átalakítása” része közbeszerzési kiviteli 
tervdokumentáció elkészítésére érkezett árajánlat megvitatása 

 
 

4. Fellegvár Óvoda óvodavezet�i álláshelyére kiírt pályázat eredménytelenné 
nyilvánítása és az álláshely helyettesítéssel történ� betöltése 

 
 

5. Visegrád Turisztikai és Városszépít� Egyesület közterület használati díj 
megfizetését�l való eltekintés iránti kérelmének megvitatása 

 
6. Vakok és gyengén látók visegrádi táborozásának támogatása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2014. május 29-én 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képvisel�k: 
    Félegyházi András polgármester 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 
    Bártfai István 
 
 
 
Meghívott:  
 
    Muckstadtné András Enik� élelmezésvezet� 
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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. Ismertette a meghívóban szerepl� napirendi pontokat, 
melyhez az alábbi módosító javaslatot tette: a 4. napirendi pontot javasolja levenni 
napirendr�l, mivel ebben a kérdésben nem sikerült véglegesíteni a szerz�dés módosítást. Két 
pótnapirendet javasol felvenni a napirendek sorába, a városháza b�vítés és átalakítás projekt 
kapcsán jogi támogatás igénybevétele, valamint a közbeszerzési kiviteli tervdokumentáció 
elkészítésére érkezett árajánlatot szükséges megvitatni. Javasolja, hogy a Gyermekétkeztetési 
és egyéb étkezési díjak megállapításáról szóló 6/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 
módosítása legyen az els� napirendi pont, a második és a harmadik a most ismertetett két 
pótnapirend, majd ezt követ�en a meghívóban szerepl� további napirendek.  
 
Mikesy Tamás: Kérte, hogy egyebek napirend is legyen. 
 
Félegyházi András: Egyetértett az egyebek napirend felvételével. Mivel a napirendhez 
kapcsolódóan több módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki az 
arra vonatkozó módosító javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Bártfai 
István képvisel� nem volt jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend módosítását 
elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a módosításokkal együtt a napirendet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Bártfai 
István képvisel� nem volt jelen) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét 
elfogadja. 
 

1. npr: Gyermekétkeztetési és egyéb étkezési díjak megállapításáról szóló 6/2013. 
(III.22.) 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: Muckstadtné András Enik� a Városi Konyha vezet�je kezdeményezte a 
gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 6/2013. (III.22.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítását, mivel az utóbbi id�ben számos 
más településr�l Visegrádra érkez� iskolás csoportok az ittlétük ideje alatt a városi konyhában 
ebédelnek és a rendelet szerinti küls� vendégétkez�k által fizetend� összeg véleménye szerint 
túl sok, mivel gyermekek, míg az általános iskolások által fizetend� összeg túl kevés, ezért 
javasolja bevezetni a küls� vendégétkez� gyerek kategóriáját. A javaslat szerint a küls�s 
vendégétkez� gyerekek nyersanyag normája 281,- Ft/f�, a fizetend� térítési díj pedig 700,- 
Ft/f� lenne.   
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint a 700 Ft-os összeg drága, ahhoz képest, hogy az 
iskolásoknak 357 Ft-ba kerül az ebéd. Vagy akkor el kellene gondolkodni azon, hogy a helyi 
iskolásoknak alacsony az ár. 
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Muckstadtné András Enik�: Elmondta, hogy a 700 Ft-ba a rezsi költségek vannak 
beleszámolva a nyersanyagon kívül, a saját konyhán a gyakorlat szerint nem szoktak rezsi 
költséget beleszámolni az iskolai étkeztetésbe. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, a vitát lezárta. Felhívta a figyelmet, hogy rendelet módosításról 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 (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) elfogadta az 
gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 6/2013. (III.22.) 
önkormányzati rendeletet módosító rendeletet. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
7/2014. (V.30.) rendelete  

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 6/2013. (III.22.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi!) 
 

2. npr: „Városháza b�vítése és átalakítása” tárgyú projekt kapcsán jogi támogatás 
nyújtása 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 Meghívott: Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezet�je 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Mint ismeretes a városháza átépítés kivitelez�je a F�v2 Zrt. bejelentette 
fizetésképtelenségét és felszámolási eljárás indult ellene. A céggel történt elszámolások 
kapcsán kialakult jogi helyzetben célszer� az önkormányzatnak ilyen ügyekben jártas, 
tapasztalattal rendelkez� ügyvédi irodát megbíznia jogi segítségnyújtással. Bozzay Péter a 
projekt projektmenedzseri feladatait ellátó Visegrádi Városfejleszt� Kft ügyvezet�je Francsics 
és Társai Ügyvédi Irodát javasolja megbízni a kialakult helyzetben a jogi tanácsadás 
nyújtásával. A megbízást 15.000,- Ft/óra + Áfa díj ellenében vállalja az ügyvédi iroda. A 
pénzügyi fedezetet a költségvetésben a városközpont pályázat soron 1.000.000,- Ft összeg 
erejéig rendelkezésre áll, tehát a pályázat keretében 1.000.000,- Ft összeghatárig 
elszámolható.  
 
Félegyházi András: Fontos megjegyezni, hogy ez most egy olyan szakfeladat, amely igényli 
a közbeszerzési és támogatás odaítélési ismereteket is és mivel az önkormányzat jogásza nem 
napi szinten foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, ezért célszer� egy ilyen szakjogászt felkérni a 
témában.   
 
Mikesy Tamás: Újra a bonyolultabb közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, vagy esetleg elég 
lesz a meghívásos? 
 
Félegyházi András: A közbeszerz� szakért� szerint elég a három árajánlatos hirdetmény 
nélküli eljárást lebonyolítani, de a végs� szót ebben is az irányító hatóság fogja kimondani. A 
becsült költségek 150 millió forint alatt maradnak. 
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Mikesy Tamás: Mikor lehet folytatni a kivitelezést? 
 
Félegyházi András: Az ütemterv napra lebontva tartalmazza a határid�ket. El�ször van egy 
átfutási ideje a m�szaki dokumentáció el�állításának, ami kb. 2-3 hét lesz, után a KFF-nek 45 
napja lesz az ellen�rzésre. Maga az eljárás az 1 hónap, utána a jogorvoslat még 10 nap. Tehát 
kb. 3 hónap. Utána lehet szerz�dést kötni a kivitelez�vel és a kivitelezés még nagyjából 6-8 
hét. Az ügyvédi irodát arra kérte, hogy vizsgálja meg a helyzetet, mind polgárjogi, kártérítési, 
mind a büntet�jogi értelemben.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, ezért 
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 (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
134/2014. (05. 29.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy „az ezeréves 
Visegrád városközponti fejlesztése” cím� projekt (azonosítószáma: KMOP 5.2.1/B-09-2f-
2010-0009) kapcsán jogi támogatás nyújtásával 15.000,- Ft/óra + Áfa megbízási díj 
ellenében megbízza a Francsics és Társai Ügyvédi Irodát (1137 Budapest, Szt. István krt. 18., 
képviseli: Dr. Gór Csaba Gyula ügyvéd). 
2.) A képvisel�-testület „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” cím� projekt 
kapcsán jogi támogatás nyújtás megbízási díját az önkormányzat 2014. évi költségvetésér�l 
szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú melléklet városközpont építés sora terhére 
biztosítja. 
3.) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert – a határozat 
mellékletében szerepl� tartalommal – a megbízási szerz�dés aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
3. npr: „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” cím� projekt (KMOP 

5.2.1/B-09-2f-2010-0009) „Városháza b�vítése és átalakítása” része közbeszerzési 
kiviteli tervdokumentáció elkészítésére érkezett árajánlat megvitatása 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Elmondta, hogy az ajánlat az ülés el�tt fél órával érkezett, ezért ez úton 
is köszöni aljegyz� úrnak, hogy ennek ellenére gyorsan tudott még egy határozati javaslatot is 
írni. Azért kérte, hogy vegyék mégis napirendre, mert ezzel is gyorsítani tudják a városháza 
átépítés projektet. Bártfai Tamás, aki a hivatal átépítését tervezte, arra adott ajánlatot, hogy az 
elszámolás alapján elkészíti a kiviteli tervdokumentációt, amely alapján a közbeszerzés majd 
kiírható lesz. Az árajánlatnak több tétele van, az építészeti dokumentáció felülvizsgálata 
1.385.000,- Ft+Áfa, állapotrögzít� fotó dokumentáció készítése  A) változat esetén 450.000,- 
Ft+Áfa, B) változat esetén 120.000,- Ft+Áfa. A papír alapú dokumentáció el�állításának 
költsége példányonként 55.000,- Ft+Áfa. Véleménye szerint a fotó dokumentációk nem 



 

 6 

szükségesek, a papír alapú dokumentáció költségét kicsit soknak tartja, de err�l most még 
nem szükséges dönteni.  

 
Bálint Zsolt: Ha már egyszer meg volt tervezve, akkor most miért kell megint? 

 
Félegyházi András: A szó szoros értelmében most nem fog tervezni semmit, hanem a 
meglév� m�szaki állapotot alapján egy új árazatlan költségvetést készít, illetve a meglév� 
terveket úgy fogja felüldolgozni, ha valaki megnézi a terveket, akkor látható legyen bel�le, 
hogy mi az, ami már elkészült és mi az, ami még nem. Az összes ilyen jelleg� költséget, 
beleértve az ügyvédi munkadíjat, a m�szaki ellen�r pluszmunkáit és ezt a tervez�i díjat is 
elkülönítetten tarja nyilván a pénzügy, mert ezek olyan tételek, amit kártérítési igényként a 
F�V2 felé benyújt majd az önkormányzat.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot és mivel ahhoz kapcsolódóan módosító javaslat nem hangzott el, ezért 
kérdezte, aki azt elfogadja, 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  
135/2014. (05. 29.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy „az ezeréves 
Visegrád városközponti fejlesztése” cím� projekt (azonosítószáma: KMOP 5.2.1/B-09-2f-
2010-0009) „Városháza b�vítése és átalakítása” része kapcsán – a korábbi kivitelez� 
(F�v2Zrt) fizetésképtelenné válása miatt történt szerz�dés felmondása okán – újabb 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési kiviteli tervdokumentáció 
elkészítésére 1.385.000,- Ft+Áfa mindösszesen 1. 758.950,- Ft díj ellenében megbízza Bártfai 
Tamás (2500 Esztergom, Új u. 3.) építész tervez�t. 
2.) A képvisel�-testület az 1. pontban szerepl� feladatellátáshoz szükséges díjat az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésér�l szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet általános 
tartalék sora terhére biztosítja. 
3.) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a tervezési 
szerz�dés aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
4. npr: Fellegvár Óvoda óvodavezet�i álláshelyére kiírt pályázat eredménytelenné 

nyilvánítása és az álláshely helyettesítéssel történ� betöltése 
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 77/2014. (03.20.) Önk. 
számú határozatának megfelel�en az elmúlt két évhez hasonlóan ismételten pályázatot írt ki, 
mint fenntartó a Fellegvár Óvoda óvodavezet�i álláshely betöltésére. A pályázati felhívásra a 
pályázat benyújtására nyitva álló határid�n belül 2014. május 3-ig senki sem nyújtotta be a 
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pályázatát, ezért azt eredménytelennek kell nyilvánítani. Mivel Dobó Istvánné megbízott 
óvodavezet� asszony nyugdíjba vonul, ezért a következ� egy évre a jogszabályi el�írásoknak 
megfelel�en vezet�i beosztás ellátására szóló megbízás az intézményen belül megfelel� 
feltételekkel rendelkez� személynek is adható, újabb pályázat kiírása nélkül. E feladatra 
célszer� volna Gyurián Máriát megbízni, hiszen a tavalyi évben döntött arról a testület, hogy 
az intézményvezet�i feladatok ellátásával kapcsolatos képzési költségeit finanszírozza 
tanulmányi szerz�dés keretében. A megbízott óvodavezet� illetménye, figyelembe véve a 
törvényi meghatározásokat az el�terjesztésben részletesen, illetve a határozati javaslatban 
került meghatározásra. 
 
Bálint Zsolt: Sajnálatos, hogy most már harmadik alkalommal sem sikerült találni senkit a 
poszt betöltésére.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Tekintettel arra, hogy Dobó Istvánné nyugdíjba vonul, illetve, 
hogy az � helyét tulajdonképpen átveszi Gyurián Mária, aki a törvényi változások 
következtében már nem vihet csoportot, ezért 2 f� óvodapedagógus álláshelyet szükséges 
betölteni a következ� nevelési évt�l. Felkérte aljegyz� urat, hogy az óvodavezet� asszonnyal 
a pályázati kiírásokat a jöv� hét folyamán bonyolítsák le. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
hangzott el, ezért kérdezte, aki az óvodavezet� pályázat eredménytelenné nyilvánításával 
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  
136/2014. (05. 29.) 
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: --- 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki Gyurián Mária 1 évre vonatkozó 
óvodavezet�i megbízásával 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  
137/2014. (05. 29.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a visegrádi Fellegvár Óvoda 
óvodavezet�i beosztás helyettesítéssel történ� ellátásával, átmenetileg – „a pedagógusok 
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el�meneteli rendszerér�l és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történ� végrehajtásáról” szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet illetve az óvoda Szervezeti és M�ködési Szabályzatának óvodavezet� helyettesítésre 
vonatkozó rendelkezése alapján – 2014. augusztus 1-t�l 2015. július 31-ig Gyurián Mária 
óvodapedagógust bízza meg a következ� bérezés szerint:  
Garantált illetmény (Ft):   280.292 Ft 
Munkáltatói döntés alapján:      12.178 Ft 
Vezet�i pótlék (Ft):       64.067 Ft     
Mindösszesen:     356.537 Ft      
Mindösszesen kerekítve:   356.500 Ft 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert a szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételére. 

 
Határid�:  2014. július 31. 
Felel�s:  Félegyházi András polgármester 
 
 

5. npr: Visegrád Turisztikai és Városszépít� Egyesület közterület használati díj 
megfizetését�l való eltekintés iránti kérelmének megvitatása 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Abonyi Géza az Egyesület nevében közterület foglalási díj elengedése 
tárgyában ismételten kérelmet nyújtott be, ezúttal a Sziget utcai rendezvénye kapcsán, 
ugyanúgy, ahogyan azt korábban a Harangvirág utca esetében is tette. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, ezért 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 (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
138/2014. (05. 29.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Turisztikai és 
Városszépít� Egyesület (2025 Visegrád, F� u. 81.) közterület használati díj megfizetését�l 
való eltekintés iránti kérelmének helyt ad, azaz 2014. június 14-én az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képez� Visegrád Sziget u. 9-11. szám alatti ingatlanok el�tti 150m2-es 
közterületet ingyenesen biztosítja az egyesület részére „utca buli” céljából. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Visegrád Turisztikai 
és Városszépít� Egyesület részére az 1. pontban foglaltaknak megfelel�en „a közterület 
használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjér�l” szóló 12/2013. 
(V.24.) önkormányzati rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határid�: 2014. június 13. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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6. npr: Siketek és nagyothallók visegrádi táborozásának támogatása 
El�terjeszt�: Mikesy Tamás képvisel� 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Mikesy Tamás: Érkezett egy kérelem a Siketvakok Egyesületét�l, akik Visegrádi 
táboroztatásukhoz kérnek támogatást. A Népjóléti Bizottság már megtárgyalta, javasolja a 
támogatást, a testületnek is el kellene dönteni, hogy adjanak-e és ha adnak, akkor mennyit? 
Véleménye szerint, ha adnak, akkor annyit kellene, ami a programjukat fedezi.  
 
Bálint Zsolt: A tartalék alap terhére lehet támogatást adni, javaslata szerint 200.000,- Ft-ot. 
 
Félegyházi András: Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki 
a Siketek és Nagyothallók visegrádi táborozását 200.000,- Ft-al támogatja, 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  
139/2014. (05. 29.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Vakok és 
Gyengénlátók visegrádi táboroztatását 200 eFt-al támogatja.  
2.) A képvisel�-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetésér�l szóló 
1/2014. (II.14.) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
3.) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a támogatási 
szerz�dés aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Félegyházi András: Több hozzászólás és napirendi pont nem lévén 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:    15/2014. 
Határozatok száma: 140/2014 (06.03.)  
Rendelet száma:  - 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2014. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” cím� projekt „Városháza 
b�vítése és átalakítása” tárgyú részére kötött vállalkozási szerz�dés felmondása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2014. június 3-án 16:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott 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 
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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 úr és Hintenberger András képvisel� úr a mai ülésen nem tudnak jelen lenni. A 
mai ülésnek egyetlen napirendi pontja van, amely a meghívóban szerepelt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Hintenberger András képvisel� nem volt jelen) 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadja. 
 

1. „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” cím� projekt „Városháza 
b�vítése és átalakítása” tárgyú részére kötött vállalkozási szerz�dés felmondása 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A Polgármesteri Hivatal felújítása és b�vítése kivitelezési munkálataira 
az önkormányzat 2013. október 2-án kötött vállalkozási szerz�dést a F�v2 Zrt-vel. A 
munkálatok befejezési határideje el�ször 2014. január 31. volt, melyet egyszer módosítottak 
2014. március 22-re. Mivel a vállalkozó neki felróható okból nem teljesítette ezt a 
véghatárid�t, az önkormányzat a vállalkozási szerz�dés 12.3 pontja alapján jelezte a 
vállalkozó felé a késedelmi kötbér iránti igényét.  Id�közben a F�v2 Zrt 2014. április 29-én 
kelt levelében az önkormányzatnak jelezte, hogy fizetésképtelenné vált, melyre tekintettel a 
vállalkozási szerz�dés teljesítése meghiúsult, ezért 2014. április 30-val a vállalkozási 
szerz�dés tárgyát képez� Visegrád F� u. 81. szám alatti ingatlanon a kivitelezési 
munkavégzést beszünteti.  Az önkormányzat Lévay László m�szaki ellen�r segítségével 
felmérte az épület m�szaki állapotát, és folyamatosan törekedett a közös megegyezéssel 
történ� szerz�désbontásra, erre vonatkozóan az önkormányzat el is készítette a megállapodás 
tervezetét, melyet megküldött a F�v2 Zrt. részére. Erre semmilyen írásbeli észrevétel nem 
érkezett részér�l illetve a F�V-2 Zrt által megküldött tanúsítványok, nyilatkozatok, garanciák, 
- Lévay László m�szaki ellen�r szerint - összességét tekintve komoly hiányosságokat 
mutatnak. Az önkormányzat a F�v2 Zrt-vel kötött szerz�dést a vállalkozó 20 napot 
meghaladó késedelme és fizetésképtelenné válása miatt, a szerz�dés 12.3 és a 15.2 pontjai 
alapján jogszer�en azonnali hatállyal felmondhatja. ������������ 	
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Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, felolvasta a 
határozati javaslatot és mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki a F�v2 Zrt-vel kötött vállalkozási szerz�dés felmondásával 
egyetért, 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)  a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
140/2014. (06.03.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy „az ezeréves 
Visegrád Városközponti fejlesztése” cím� projekt (azonosítószáma: KMOP 5.2.1/B-09-2f-
2010-0009) „Polgármesteri hivatal felújítása és b�vítése, Polgármesteri Hivatal (új építés), 
Polgármesteri hivatal udvar térburkolás, környezetrendezés” tárgyú részére a F�V-2 
Épít�ipari és Beruházó Zrt.-vel (1139 Budapest, Hajdú u. 46.) 2013. október 2-án kötött és 
azt 2014. január 30-án módosító szerz�déseket a vállalkozó 20 napot meghaladó késedelme 
és fizetésképtelenné válása miatt, a szerz�dés 12.3 és a 15.2 pontjai alapján azonnali 
hatállyal felmondja, megszünteti. 
2) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg a F�V-2 Épít�ipari és Beruházó Zrt.-vel kötött vállalkozási 
szerz�dés felmondása ügyében. A képvisel�-testület egyúttal felhatalmazza Félegyházi András 
polgármestert a  vállalkozási szerz�dés felmondása tárgyú okirat aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
 
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:    16/2014. 
Határozatok száma: 141-163/2014 (06.19.)  
Rendelet száma:  - 

       

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. június 19-én megtartott nyílt üléséről 

 
 
1. Apátkúti patakmeder Mátyás Király utca 34. és 38. szám előtti hídra vonatkozó 
tulajdonátadási szándéknyilatkozat megvitatása  
2.  Visegrádi Városfejlesztő Kft alapító okiratának a törzstőke emelés miatti módosítása 
3. „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című projekt „Városháza bővítése és 
átalakítása” tárgyú része kapcsán ismételten kiírandó közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására tanácsadó megbízása 
4. „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt saját forrásához 
szükséges 141.343.900,- Ft-os célhitel rendelkezésre tartási határidejének módosítása 
5. Fellegvár Óvoda átépítésére-bővítésére kiírt tervpályázatra beérkezett tervek 
elbírálása – nyertes pályázó kiválasztása  
6. Visegrád Város Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére érkezett árajánlat 
megvitatása  
7. Eurovelo6 nemzetközi kerékpáros útvonal Duna jobb partján húzódó szakasza és a 
kerékpáros nyom Jobbik Frakció által tett felfestési javaslata 
8. Sziget utcai 11. szám alatti önkormányzati bérlakás homlokzatán vezetett 
gázvezetékek áthelyezésére beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálása  
9. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Sziget u. 7-9. számú társasház közötti 
(236/19-es hrsz.) önkormányzati tulajdonú ingatlanon a lakásokhoz vezető lépcső 
felújítására 
10. Schulek utca II. ütem kivitelezésére beérkezett árajánlatok elbírálása  
11. Szelektív hulladékgyűjtésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárása  
12. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás közterület használati 
díj megfizetésétől való eltekintés iránti kérelmének megvitatása 
13. Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesület közterület használati díj 
megfizetésétől való eltekintés iránti újabb kérelmének megvitatása 
14. Visegrádi Polgármesteri Hivatal esetében a 2014. évi igazgatási szünet elrendelése 
15. Az Áprily Lajos Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
pocizójának betöltésére vonatkozó pályázat véleményezése 
16. A Thermal Hotel Visegrád Zrt-vel a termálvíz értékesítésére, hasznosítására és 
felhasználására kötendő szerződés megvitatása 
17. A 30. Nemzetközi Palotajátékok kommunikációs tevékenységének ellátására érkezett 
árajánlat megvitatása 
18. Mikesy Tamás képviselői tiszteletdíjának felajánlása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én 18:00 
órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Félegyházi András polgármester 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
 
 
 
 
Meghívott: 
 
    Lieber Ferenc 
    Zeller Gyula 
    Bozzay Péter Visegrádi Városfejlesztő Kft. 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester jelezte, hogy késni fog. A mai ülés napirendi javaslatában 14 napirendi pont 
szerepel, melyhez további napirendi pontok felvételét javasolta, az alábbiak szerint: az Áprily 
Lajos Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pocizójának betöltésére 
vonatkozó pályázat véleményezését, a településfejlesztési stratégia elkészítésére érkezett 
árajánlat megvitatását, a Thermal Hotel Visegrád Zrt-vel a termálvíz értékesítésére, 
hasznosítására és felhasználására kötendő szerződés megvitatását, a 30. Nemzetközi 
Palotajátékok kommunikációs tevékenységének ellátására érkezett árajánlat megvitatását, 
valamint Mikesy Tamás képviselői tiszteletdíjának felajánlásáról szóló előterjesztés 
megvitatását. Tekintettel arra, hogy az 5. napirendi ponthoz meghívott vendég a 
településfejlesztési stratégiával kapcsolatos előterjesztésben is érintett, ezért javasolta, hogy 
azt a napirendet 6. napirendi pontként vegyék sorba, a további javasolt napirendeket, pedig 
folytatólagosan a 15. napirendtől kezdve. Mivel a napirend módosítási javaslattal 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve több módosító javaslat nem hangzott el, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki a módosítással egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a napirendi javaslat módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az imént elfogadott módosításokkal együtt 
az ülés napirendjét elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  az ülés  napirendjét a módosításokkal együtt elfogadja. 
 

1. npr: Apátkúti patakmeder Mátyás Király utca 34. és 38. szám előtti hídra 
vonatkozó tulajdonátadási szándéknyilatkozat megvitatása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
Meghívott: Lieber Ferenc és Zeller Gyula 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Lieber és a Zeller házaspár beadvánnyal fordultak az önkormányzathoz, 
melyben felvázolták, hogy a Mátyás király utca 34.-38. szám előtt az általuk 30 évvel ezelőtt 
épített hidat az önkormányzat tulajdonába szeretnék adni. Akkoriban ezt a hidat ideiglenesen 
építették, mert akkoriban a tanácstól ígéretet kaptak arra, hogy majd itt egy erős híd épül. Ez a 
híd egyébként a Mátyás király utca 391, 392/4 és a 398 hrsz-ú ingatlanok a Mátyás király 
utcáról történő megközelítését szolgálja. A beadvány szerint azért keresték meg ezzel az 
önkormányzatot, mert a híd elöregedett, felújításra szorul és idős korukra, valamint nyugdíjas 
jövedelmükre tekintettel ezt ők már nem tudják elvégezni. Mivel a híd engedély nélkül épült, 
ezért a földhivatali térképeken illetve az önkormányzat vagyonnyilvántartásában sem 
szerepel. Az önkormányzat egy engedély nélkül épült híd tulajdonjogát nem veheti át. A 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság által kiadott vízjogi létesítési engedély mellékletét 
képező tervdokumentáció szerint ez a híd átépítendő, tehát a híd tehergépjárművel történő 
közlekedésre nem is alkalmas. Az önkormányzatnak viszont a 391, 392/4 és a 398 hrsz-ú 
ingatlanok Mátyás király utcáról gépjárművel történő megközelítését biztosítania kell, amit 
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meg tud oldani a hídtól kb. 100 méterre feljebb lévő gázló járhatóvá tételével, melyre az 
anyagi forrás a 2014. évi költségvetésben rendelkezésre áll, mivel az önkormányzat 2013. 
tavaszi heves esőzések következtében az Apátkúti patakmederben keletkezett károk 
helyreállítására, közte a gázló rendbetételére a vis maior pályázaton támogatásban részesült. A 
kivitelezési munkálatok eddig, azért nem indulhattak el, mert az Apátkúti patakmederben a 
vízjogi engedélyben foglaltak alapján kizárólag szaporodási és telelési időn kívül augusztus 1. 
és október 31. között szabad végezni, ezért a gázló járhatóvá tételére ezen az időszakban 
kerülhet sor. Az előterjesztés a Városfejlesztési Bizottság tegnapelőtti ülésén tárgyalta.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a bizottság arra az álláspontra jutott, hogy nem tudja átvenni 
a hidat, mert az engedély nélkül épült és nincsenek olyan paraméterei, amivel engedélyeztetni 
lehetne, továbbá az önkormányzatnak nincs erre vonatkozóan anyagi forrása az idei 
költségvetésében. A gázló pedig megépül ebben az évben, tehát a gépkocsi átjárás azon 
keresztül megoldható lesz. Felvetődött még az is, hogy a következő hídról is 
megközelíthetőek lennének ezek az ingatlanok elvileg egy út kiszabályozásával, de ezt is meg 
kell vizsgálni, hogy a közeljövőben megvalósítható-e, mert ez sem egyszerű, hiszen terveket 
kell készíteni, közműveket kell elvezetni.  
 
Lieber Ferenc: Nem érti, hogy miért beszélnek erről a hídról úgy, mintha nem létezne, hiszen 
akkoriban mikor ez épült, a hivatal műszakis kollégája tudott róla, csak azért épült fából, mert 
akkor ígéretet kaptak arra, hogy épülni fog ott egy végleges híd. Szeretné, ha ezt a 30 éves 
ígéretet az önkormányzat megvalósítaná. Amennyiben az önkormányzat ezt nem veszi át, 
akkor holnapi napon ügyvédhez fordul. Tekintettel arra, hogy ott a patak meder mellett az 
önkormányzatnak van egy olyan területe, ami utcának minősül, legyen ott közvilágítás is, 
amit már szintén régóta ígérnek, csak forráshiányra való hivatkozásra ez mindig elmaradt.  
 
Bálint Zsolt: Úgy érzi, hogy most sokan azt hiszik, hogy ennek az önkormányzatnak van egy 
kis pénze és akkor most hirtelen mindenki problémáját megoldja, amit egyébként valaki 30 
éve ígért meg. Meg tudja mutatni azt az ideiglenes engedélyt, amit akkor kapott erre a hídra?  
 
Lieber Ferenc: Nem tudja megmutatni, mert ezt a hidat ideiglenesen építette akkor, de ez 
már jogi dolog, nem akar ebbe belefolyni, ezután jogi úton kívánja intézni ezt az ügyet. 
 
Félegyházi András: Sajnos az Apátkúti patakon több olyan híd is van, mely engedély nélkül 
épült, melyek között számos olyan van, amelyik az árvizek kapcsán gondot okozott. A tavalyi 
évben elkészült az Apátkúti patak mederrendezési terve, valamint az önkormányzat 
elkészíttette a patak sétány koncepcionális nyomvonaltervét, vagyis megvizsgálta azt, hogy 
végig lehet-e vinni a Fő utcától a nyomvonalat. A terv javaslatot is tett arra, hogy mely 
hidakat érdemes megtartani és mely hidakat kell lebontani, mert árvíz szempontból 
veszélyesek. Az Önök hídjára vonatkozóan azt mondja a terv, hogy érdemes megtartani, de ez 
nem jelent kötelezettséget arra az önkormányzat számára, hogy meg is építse azonnal. Az, 
hogy van ott egy híd, az még nem jelent az önkormányzat számára fenntartási kötelezettséget, 
tekintettel arra, hogy arra hídra építési engedély nem volt, vagy legalábbis ez nem ismert. 
Amennyiben Lieber úr jogi útra kívánja terelni, az az ő döntése, az önkormányzat akkor úgy 
fogja tovább vinni ezt az ügyet.  
 
Lieber Ferenc: Nem ért, hogy mi az akadálya annak, hogy az önkormányzat ezt tulajdonba 
vegye, ha egyébként is közterület van a híd mindkét felén.  
 
Félegyházi András: Lehetne egy statikusi vizsgálatot kérni erre a hídra, de biztos benne, 
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hogy jelen állapotában ez nem alkalmas sem gyalogos, sem közúti közlekedésre. Ezért, 
amennyiben ezt az önkormányzat átvenné, akkor a következő naptól az üzemeltetés 
felelősségét nem tudja vállalni, tehát vagy lezárná, vagy lebontatná. Az ingatlanok 
megközelítésére innentől fogva a már említett gázló szolgálna. Az pedig, hogy mindkét 
oldalon közterület van, az igaz, de azok a másik hidakon is megközelíthetőek, melyek 
alkalmasak a közúti közlekedésre.  
 
Hintenberger András: Úgy véli, hogy meg lehetne vizsgálni, azt, hogy jövő év január 1-től 
átvenné a hidat az önkormányzat. 
 
Félegyházi András: Meg lehet vizsgálni, ugyan az előterjesztés ezt nem tartalmazza. Lieber 
úrék is csak két elképzelést vázoltak fel vagy igen, vagy nem.  
 
Mikesy Tamás: Az hogy 30 éve nem történt semmi, nem igazán reális kijelentés, mert 
pontosan ez az önkormányzat volt az, aki megrendelte a mederrendezési tervet, melynek 
köszönhetően most már legalább lehet tudni, hogy hol kell hidat építeni a patakon. Az önök 
hídját valóban javasolja a terv az átkelési lehetőség megépítésére, de véleménye szerint ezt 
nem érdemes toldozni-foltozni, hanem akkor a helyébe egy rendes hidat kell építeni, de ez az 
idei költségvetésbe biztosan nincs benne. Azt javasolja a Városfejlesztési Bizottságnak, hogy 
néhány éven belül valósítsa meg a korrekt átkelési lehetőséget ezen a ponton. 
 
Lieber Ferenc: Úgy érzi, hogy Mikesy úr válasza volt a legkorrektebb, amit ebben az ügyben 
kapott, mert úgy gondolja, hogy ez kiinduló pont lehet.  
 
Mikesy Tamás: Ezt csak úgy lehet elképzelni, hogy a Városfejlesztési Bizottság beütemezi a 
2015-ös 2016-os évben. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság ülésén is kifejtette, hogy a 
Bizottság miért nem javasolja átvenni a hidat, de azt is elmondta, hogy ez a testület volt az, 
aki a mederrendezés kérdését elindította, megtette az első lépéseket, azzal, hogy elkészíttette a 
tervet. Ebben az évben egy kis türelmet kér még, haladni fog az ügy, de az önkormányzat 
most nem tudja átvenni ezt a hidat, mert abban a pillanatban olyan kötelezettségei támadnak, 
amire jelenleg nincs meg az anyagi fedezet.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban mindenki kifejthette álláspontját a vitát 
lezárta. A határozati javaslathoz módosító javaslattal élt, mely szerint a képviselő-testület 
kérje fel Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy a híd állapotáról készíttessen statikai felmérést és 
vizsgáltassa meg az esetleges átvétel feltételeit. Kérdezi a képviselőket, aki a határozati 
javaslat e ponttal történő módosításával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
141/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Félegyházi 
András polgármester azon módosító javaslatát, mely szerint felkéri Dr. Szabó Attila aljegyzőt, 
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hogy az Apátkúti patakon a Mátyás király utca 34. és 38. szám előtti híd statikai állapotát 
méresse fel szakemberrel és a tulajdonba vétel feltételeit vizsgálja meg. 
 

Felelős: Dr. Szabó Attila aljegyző 
Határidő: 2014. szeptember 4. 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az így módosított határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
142/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lieber Ferenctől, 
Lieber Ferencétől, valamint Zeller Gyulától és Zeller Gyulánétól az Apátkúti patakon Mátyás 
király utca 34. és 38. szám előtt átívelő – általuk 30 évvel ezelőtt épített – hidat nem veszi 
önkormányzati tulajdonba, mert a híd a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság 
(engedélyszám:KDVVH:120-4/2014, vízkönyvi szám: 6.3./50/122) által kiadott vízjogi 
létesítési engedély mellékletét képező tervdokumentáció alapján átépítendő, illetve felújításra 
szorul, ezért tulajdonba vételével  a fenntartási kötelezettség az önkormányzatra szállna és 
ehhez pénzügyi forrás az önkormányzatnak nem áll rendelkezésre. Az önkormányzat a 391, 
392/4 és a 398 hrsz-ú ingatlanok Mátyás király utcáról gépjárművel történő megközelítését a 
hídtól kb. 100 méterre feljebb az Apátkúti patakon lévő gázló járhatóvá tételével biztosítja. 
2) A képviselő-testület felkéri Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy az Apátkúti patakon a 
Mátyás király utca 34. és 38. szám előtti híd statikai állapotát méresse fel szakemberrel és a 
tulajdonba vétel feltételeit vizsgálja meg.  
3) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Lieber Ferencet, 
Lieber Ferencnét, valamint Zeller Gyulát és Zeller Gyulánét a képviselő-testületi döntésről 
írásban értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2.  npr.: Visegrádi Városfejlesztő Kft alapító okiratának a törzstőke emelés miatti 
módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
Meghívott: Bozzay Péter 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Az alapító okirat módosítását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 2014. március 15-vel történt hatályba lépése indokolja. A képviselő-testületnek, 
mint taggyűlési jogokat gyakorló szervnek döntenie kell arról, hogy a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft továbbra is a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik, illetve a Kft 
törzstőkéjének a Ptk. 3:161 § (4) bekezdése alapján minimum 3 millió forintra történő 
emeléséről. Ebből kifolyólag az alapító okirat módosításáról szükséges döntenie a testületnek. 
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Az előterjesztés másik része arról szól, hogy a városközpont beruházás kapcsán az 
önkormányzatnak kötelezettsége a rendezvénytéren a piac működtetése, melyhez 1 főt 
alkalmazni szükséges. Ezt a feladatot a Városfejlesztő Kft. kapná meg, ügyvezető úr 
elkészítette azt a költségigényt, amire ebben az évben szükség van, ez összesen 1.884.960 Ft-
ot jelent. A pénzügyi fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll a Városfejlesztő Kft-nek 
előirányzott működési célú támogatási sora terhére.  

Félegyházi András: Az ügy előzményének ismertetésére felkérte Bozzay Péter ügyvezetőt. 
 
Bozzay Péter: A képviselő-testület az elmúlt ülések egyikén kérte föl arra, hogy a Kft. 
negatív mérleg eredményére, mely legnagyobb részt 2012-ben, illetve 2013-ban halmozódott 
föl, adjon magyarázatot, illetve kérte, hogy egy könyvvizsgálat is készüljön a céggel 
kapcsolatban. A könyvvizsgáló elvégezte ezt a vizsgálatot, melynek eredménye alapvetően 
pozitív, tekintve, hogy a vizsgálat nem tárt föl olyan jelentős visszásságokat, melynek jogi 
vagy egyéb kellemetlen következményei lehetnek. 10.400.000,-Ft összesített negatív 
eredménye van a VVF Kft-nek, tartozása nincs. A könyvvizsgáló megvizsgálta azt, hogy az 
elmúlt 4 évben milyen szerződések adtak fedezetet a VVF Kft működésére. Három ilyen 
szerződést azonosított be, melyek közül nem mindegyik teljesült teljes egészében, 
megállapítható, hogy a bevételek nem fedezték teljes egészében azokat a kiadásokat, 
amelyeket a cég szükségszerűen a működésére fordított. Ezek a költségek döntően az 
ügyvezetői bér, az egyéb megbízottak, akár személyi vagy alvállalkozói voltak. Az elmúlt 
években könyvvizsgálót is kellett kötelezően alkalmazni, tehát ennek is voltak költségei. 
Mivel a Kft. bevételei nem fedezték ezeket a költségeket, ezért a Kft. kölcsönt kapott az 
önkormányzattól, ami lényegében tartozásként jelen van a pénzügyi könyvekben. Az 
önkormányzat ráfordítása egyszer 7.800.000,- Ft volt, ami valóban kölcsön volt, majd később 
2.600.000,- Ft pénzeszközt adott át a Kft-nek. Sajnos az látszik, hogy bizonyos szempontból 
nem megfelelően lett lekönyvelve, mert gyakorlatilag aktivált saját teljesítményként lett 
megállapítva. Tehát ezek a pénzek kölcsönként vannak most nyilvántartva, de a testületnek a 
későbbiek folyamán meg kellene erősítenie azt, hogy ez a kölcsön juttatás végleges 
pénzeszköz átadásnak minősüljön, mivel ezeket az összegeket a cég az alapvető működésére 
fordította, tehát ezt sem rövid sem hosszútávon nem fogja tudni visszafizetni.  
 
Bálint Zsolt: Tavaly szeptemberben azt a pénzt szavazata meg a testület, ami az ügyvezető 
bérére kell, akkor még ez nem volt belekalkulálva, hogy a piacfelügyelő is alkalmazva lesz, 
ezt a tartalékalapból kell fedezni, tehát a költségvetést biztosan módosítani kell. 
 
Dr Szabó Attila: A testület az idei évben ezidáig a VVF Kft-nek 2.600.000 Ft-ot szavazott  
meg, viszont a költségvetésében 5,8 millió forintot állított be, a maradék összegről még nem 
döntött, de ebből a tételből rendelkezésre áll a most szükséges összeg. 
 
Bálint Zsolt: Igen, de akkor később várhatóan az ügyvezető bérére kell majd keretet 
biztosítani. 
 
Dr Szabó Attila: Igen, erről adott esetben kell majd döntenie a testületnek. 
 
Bozzay Péter: Most elsősorban azt tartja fontosnak, hogy a cég jegyzett törzstőkéje 
megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, mert eddig tartósan a szint alatt volt, illetve a másik 
dolog, hogy a cég ilyen jelenlegi pénzügyi mutatók fennállása esetén nem tud pályázni, mert 
alapvetően ki van zárva ezáltal. 
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- Bálint Zsolt képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 5 fővel van jelen (7 
főből) határozatképes -  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem 
hangzott el, ezért a vitát lezárta. Elsőnek a VVF Kft. törzstőkéjének emeléséről, illetve az 
alapító okirat módosításáról kell döntenie a testületnek. Kérdezte a képviselőket, aki az 
előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bálint 
Zsolt képviselő nem volt jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
143/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű társaság taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy 
1.) a 2010. augusztus 16-án aláírt Alapító Okirat bevezetőjét az alábbiakkal egészíti ki:  
„A társaságot alapító önkormányzat taggyűlési jogait gyakorló szerve, a Képviselő-testület 
143/2014. (06.19.) számú határozatában nyilatkozza, hogy - a 2013. évi CLXXVII. törvény 
9.§. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra utalva - a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű  Társaság továbbra is a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik.” 
2.) a 2010. augusztus 16-án aláírt Alapító Okirat IV. fejezetének 1. pontját a 
következőképpen módosítja:  
„1. A társaság törzstőkéje: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint, amely teljes egészében 
3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll.”  
3.) a Társaság Alapító Okiratát a fenti módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja, 
s felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
aláírására. 
 

Határidő: a Cégbírósághoz az Alapító Okirat benyújtására 2014. június 30. 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A következő határozati javaslat a piac működtetésére vonatkozik, illetve 
a piacüzemeltető bérének a VVF Kft. részére történő biztosításáról, támogatás formájában. 
Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem hangzott el, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bálint 
Zsolt képviselő nem volt jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
144/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „ezeréves Visegrád 
városközponti fejlesztés” projekttel kapcsolatban előírt piac beindításával, működtetésével 
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illetve fenntartásával együtt járó feladatok ellátását egyenlőre 2014. december 31-ig a 
Visegrádi Városfejlesztő Kft-ra (2025 Visegrád, Fő u. 81.) ruházza át. 
2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy „az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről” 
szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 16. számú mellékletében „a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft-nek a 2014. évre előirányzott működési célú támogatási sora” terhére a 
piac beindítását, 2014. évi működtetését 1.884.960 Ft-tal támogatja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft-vel kötendő támogatási szerződés aláírására, valamint felkéri arra, hogy  a 
2. pontban a Visegrádi Városfejlesztő Kft javára megítélt összeg átutalásáról intézkedjen. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:    Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című projekt „Városháza 
bővítése és átalakítása” tárgyú része kapcsán ismételten kiírandó közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására tanácsadó megbízása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezetője 

 
Félegyházi András: Mint ismeretes a hivatal építése leállt az építési vállalkozó 
fizetésképtelensége miatt. Egy hónapig próbáltak a vállalkozóval közös megegyezéssel 
szerződést bontani, de ettől ők elzárkóztak, ezért végül az önkormányzat egyoldalú 
szerződésbontásra volt kénytelen, mint ahogyan arra egyébként a szerződés lehetőséget adott. 
Az elszámolás alapja Lévay László munkája alapján elkészült, melynek nagy részét nem is 
vitatta a cég, néhány százaléknyi eltérés volt a két nézőpont között. Szerződést kötött az 
önkormányzat Bártfai Tamás építésszel, hogy a továbbépítésre vonatkozó közbeszerzési 
eljárás alapját adó kiviteli tervdokumentációt készítse el, ami várhatóan a jövő héten elkészül. 
Így lehetővé válik a közbeszerzési eljárás kiírása, melynek lebonyolítására javasolja megbízni 
Dr László Viktort. Már több alkalommal bonyolított le az önkormányzatnak kisebb 
közbeszerzési eljárást, illetve tanácsaival segítette a gát beruházás eredményes közbeszerzési 
eljárását. A megbízás díja 490.000 Ft + Áfa, mely jelen esetben 0%, természetesen ez a 
költség is, - mint minden ezzel kapcsolatos költség – a Főv2 levonulásával kárként 
jelentkezik, ezért ennek megtérítésére igényt nyújt be az önkormányzat a cég felé, de jelen 
pillanatban a tartalék terhére ezt ki kell most fizetnie az önkormányzatnak. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem hangzott el, 
ezért kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bálint 
Zsolt képviselő nem volt jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
145/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „az ezeréves Visegrád 
városközponti fejlesztése” című projekt „Városháza bővítése és átalakítása” tárgyú része 
kapcsán a FŐV-2 Építőipari és Beruházó Zrt. által el nem végzett munkákra kiírandó 
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közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával Dr László Viktor egyéni vállalkozót (2440 
Százhalombatta, Pacsirta u. 14.) 490.000 Ft + 0%Áfa díj ellenében megbízza. 
2) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladatok megbízási díját az önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14) számú rendelet általános tartalék sora terhére 
biztosítja.   
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert - a határozat 
mellékletét képező tartalommal – Dr László Viktor egyéni vállalkozóval kötendő megbízási 
szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

4. npr: „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt saját 
forrásához szükséges 141.343.900,- Ft-os célhitel rendelkezésre tartási határidejének 
módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Mivel a városháza építése a tervezettől jelentős mértékben elhúzódik és az 
OTP által rendelkezésre bocsátott célhitel határideje viszont július 31-én lejár, ezért ezt is 
célszerű meghosszabbítani, a javasolt határidő 2014. december 31. 
 
Félegyházi András: A támogatási szerződés berögzített határideje 2014. június 30. 
Tekintettel a fejleményekre az elmúlt héten az önkormányzat kezdeményezte a közreműködő 
szervezetnél a kivitelezés határidejének módosítását 2014. december 22-re. Másik fontos 
információ, hogy az önerő alapból 40 millió forintot nyert az önkormányzat idén, tehát ez a 
rendelkezésre álló célhitel biztosan nem lesz teljes egészében felhasználva.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem hangzott el, 
ezért kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bálint 
Zsolt képviselő nem volt jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
146/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. október 21-
én ÖB-8400-2010-0704 számon megkötött és 2011. szeptember 5-én, 2012. augusztus 14-én, 
2013. február 26-án, 2013. október 1-én, valamint 2014. április 22-én 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.-től a rendelkezésre tartási időszak végének 2014. december 31-ig  történő 
módosítását. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a szerződés 
módosítás aláírására. 
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Határidő: 2014. július 30. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
- Bálint Zsolt képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület 6 fővel (7 
főből) van jelen, határozatképes –  
 

5. npr: Fellegvár Óvoda átépítésére-bővítésére kiírt tervpályázatra beérkezett tervek 
elbírálása – nyertes pályázó kiválasztása  

      Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Visegrád Város Önkormányzata a Fellegvár óvoda felújítására-bővítésére 5 
építésziroda, Wittinger Győző és Szilágyi Klára, a TEN Építész Műterem Bt. (Horváth 
Zoltán), a Hadas Építész Kft. (Rudolf Mihály), a Kocsis Barnabás és Kocsis Gáspár, valamint 
a Triskell Építésziroda Kft. (Turi Attila) párhuzamos megbízásával „tervpályázatot” írt ki. A 
pályázat célja az volt, hogy az önkormányzat megtalálja azt az építészt, aki a visegrádi 
Fellegvár Óvoda felújításának és bővítésének engedélyezési, később kiviteli terveit elkészíti. 
Ezt az indokolta, hogy az óvoda mai épülete igen elavult és nem alkalmas és nem méltó az 
óvodai nevelés ellátására. A tervezési területen két épület áll, a jelenlegi, illetve a mellette 
lévő volt rendőrségi üdülőépület, melynek az önkormányzati tulajdonba kerülése a Magyar 
Államtól jelenleg folyamatban van. Mind az öt építész iroda benyújtott tervet a határidőn 
belül, a bíráló bizottság megállapította, hogy minden munka kiemelkedő színvonalú, melyek 
közül kettőt a TEN Építész Iroda, valamint a Hadas Építész Kft. terveit javasolta a képviselő-
testület figyelmébe. A Hadas Építész Iroda a meglévő épületek összehangolására helyezte a 
hangsúlyt, a TEN Építész Iroda pedig gyakorlatilag egy új épület kialakításával valósította 
meg azokat az elképzeléseket, amelyek a pályázatban szerepeltek. A bíráló bizottság 
véleménye szerint a testület mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy melyiket tekinti győztesnek 
és ebből kifolyólag kivel köt szerződést az engedélyezési tervek elkészítésére. A két 
tervezőtől tervezői költségbecslést is kért be az önkormányzat, arra vonatkozólag, hogy 
elkészítése esetén melyik terv milyen költséggel járna. A TEN Építész Műterem Bt által 
felvázolt terv megvalósítása mintegy nettó 30 millió forinttal drágább, viszont a tervezett 
beruházáshoz kapcsolódó tervezési költség kevesebb. Tervezési költség a  TEN Építész Iroda 
esetében 4.250.000 Ft+áfa mindösszesen 5.397.500 Ft, míg a Hadas Építész Kft. esetében 
6.325.000 Ft + áfa mindösszesen: 8.032.750 Ft. A Városfejlesztési Bizottság tegnap előtt 
tartott ülésén fogalmazta meg javaslatát a testületnek.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a bizottság a bírálóbizottság véleménye alapján a TEN 
Építész Műterem Bt. által benyújtott – az önkormányzat elképzeléseinek megfelelő - 
tanulmánytervet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, tartja továbbgondolásra 
alkalmasnak. 
 
Félegyházi András: Az öt építész iroda meghívásával az volt a cél, hogy egy olyan 
példaértékű folyamatot tegyenek meg, ami még nem volt Visegrádon. Az előkészítésbe 
szorosan bevonták az óvodát, már a tervezési program kiírásakor, csakúgy, mint a bíráló 
bizottság munkájánál. A bizottság nem csak azért javasolta a TEN Építész irodát, mert a 
tervezési díj tekintetében valamivel kedvezőbb ajánlatot adott, hanem mert a terv kérdésében 
olyan választ adott, amire az önkormányzat egyáltalán nem számított és egy teljesen más 
szempontból, sokkal inkább a jövőbe mutatóan fogalmazta meg az egész beépítést. Ezen kívül 
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ami még egy nagyon fontos szempont, hogy a megvalósíthatósága oly módon ütemezhető, 
hogy közben az óvoda a jelenlegi épületben még tud zavartalanul működni. A Hadas Építész 
Iroda olyan beépítési javaslattal élt, amelyik a meglévő állapotot megtartotta, azt 
továbbépítette, a TEN Építész iroda pedig gyakorlatilag egy teljesen új módon egy új és ilyen 
értelemben a meglévő épületstruktúrából adódó kompromisszumoktól mentes óvodát javasol. 
A személyes véleménye is megegyezik a Városfejlesztési Bizottság javaslatával. 
 
Mikesy Tamás: A megvalósítást ez a fajta ütemezhetősége nem csak az óvoda működését, 
hanem résszint a beruházás szakaszolhatóságát, illetve a jobb pénzügyi, gazdasági 
finanszírozhatóságát is lehetővé teszi, illetve a későbbiekben a fenntarthatósága olcsóbb lesz. 
A Városfejlesztési Bizottság elsősorban a megvalósíthatósági utat vette figyelembe a döntése 
során.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, módosító javaslat 
nem hangzott el, ezért a határozati javaslat felolvasását követően kérdezte a képviselőket, aki 
a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
147/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fellegvár óvoda 
felújítására-bővítésére kiírt tervezési versenykiírás alapján a TEN Építész Műterem Bt. (1016 
Budapest, Derék u. 3.) által benyújtott – az önkormányzat elképzeléseinek megfelelő – 
tanulmánytervet fogadja el, tartja továbbgondolásra alkalmasnak. 
2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy Fellegvár óvoda felújításának és bővítésének 
engedélyezési terveinek elkészítésére az előkészítő tervezéssel együtt - a határozat 
mellékletében lévő árajánlatban szereplő tartalommal - a TEN Építész Műterem Bt-t (1016 
Budapest, Derék u. 3.) bízza meg 4.250.000 Ft +áfa mindösszesen 5.397.500 Ft díjért.  
3) A képviselő-testület a 2. pontban szereplő feladatellátáshoz szükséges díjat az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú 
melléklet 2. (óvoda tervezési és engedélyezési feladatai) sora terhére biztosítja. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a TEN Építész 
Műterem Bt-vel kötendő tervezési szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. npr: Visegrád Város Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére érkezett 
árajánlat megvitatása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Horváth Zoltán építész 
 

Félegyházi András: Az önkormányzatnak kötelezettsége a jelenleg érvényes rendezési terv 
felülvizsgálata, melynek 2015. december 31-ig meg kell történnie. Maga a jogi eljárás egy 
hosszú és bonyodalmas folyamat, tehát ezt el kell kezdeni az idén. Főépítész úrral 
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egyetértésben ezt a feladatot meg kell, hogy előzze egy koncepcionális átgondolása az egész 
település működésének, szerkezetének, amelyik alapja lehet a rendezési terv átalakításának, 
úgy, hogy ne csak azokra a kérdésekre adjon választ, amelyik az elmúlt 10 évben felmerült, 
hanem gyakorlatilag lényegét tekintve újuljon meg. Ismeretségi körében van egy olyan 
építész, Horváth Zoltán, akit most meg is hívott, aki képes annak a fajta szintézisnek a 
létrehozására, amire Visegrádnak szüksége van. Felkérte Horváth Zoltánt, hogy ismertesse az 
ajánlatát. 
 
Horváth Zoltán: Úgy gondolja, hogy jelen pillanatban nem csak Magyarországon, hanem a 
várostervezés az egész világon, rossz úton halad és olyan szabványok és normák alapján 
zajlik, amire nem nagyon lehet alapozni. Üzemeltetni lehet, de nem tud előremutató lenni. 
Egy ilyen településen, mint Visegrád fokozottan szükség van arra, hogy a világban jelenleg 
zajló rossz tendenciákból ki tudjon törni és előre tudjon tekinteni. Ez egy hosszabb távú és 
több fázisból álló munka lesz, amiről most szó van, az egy stratégiai terv, mely 
tulajdonképpen arról szól, hogy mit tehet a település, hogy tudja a saját energiáit megismerni 
és felhasználni.  
 
Félegyházi András: Ez a munka, ami most az önkormányzat, illetve az iroda előtt áll, 
valóban egy hosszú folyamatnak az eleje és itt együttműködésbe kell dolgoznia a testületnek, 
a bizottsági tagoknak egyaránt. Ennek az anyagnak az elkészültével fog előállni egy olyan 
helyzet, amikor ez majd egy szélesebb körben megvitathatóvá válik. Mivel a témával 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem hangzott el, ezért a határozati 
javaslat felolvasását követően kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
148/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település jövőbeni 
fejlesztéséhez szükséges Településrendezési terv, valamint Visegrád Város 
Településfejlesztési Koncepciójának teljes körű felülvizsgálatát illetve Településfejlesztési 
Stratégiájának megalkotását támogatja. 
2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a TEN Építész Műterem Bt-t (1016 Budapest, 
Derék u. 3.) megbízza „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről” szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 1 és 2. számú mellékletében 
előírtaknak megfelelő tartalmú Visegrád város Településfejlesztési Stratégiájának 
elkészítésére 1.500.000 Ft+áfa mindösszesen 1.905.000 Ft díj ellenében. 
3) A képviselő-testület Visegrád Város Településfejlesztési Stratégiájának elkészítéséhez 
szükséges díjat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú 
rendelet 14. számú melléklet 5. (Településrendezési Terv) sora terhére biztosítja. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a TEN Építész 
Műterem Bt-vel kötendő tervezési szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
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Határidő: azonnal 
 

7. npr.: Eurovelo6 nemzetközi kerékpáros útvonal Duna jobb partján húzódó 
szakasza és a kerékpáros nyom Jobbik Frakció által tett felfestési javaslata 
Előterjesztette: Dr Szabó Attila aljegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Komárom Esztergom Megyei Közgyűlés Jobbik Frakciója a Pest Megye 
11-es számú főút mentén lévő önkormányzatokat azzal a javaslattal kereste meg, hogy a 11-es 
számú főúton a kerékpáros nyomvonal felfestési lehetőségéről kezdődjenek el egyeztető 
tárgyalások az érintett önkormányzatok képviselőinek részvételével. A kezdeményezést már 
több önkormányzat megtárgyalta és meg is szavazta, valamint a Pest Megyei Önkormányzat 
is tájékoztatást adott a kezdeményezésről, ők viszont azt az alternatívát követték, hogy 
fogjanak össze az érintett önkormányzatok és az ideiglenes megoldás helyett a véglegesre 
törekedjenek. A Közútkezelő állásfoglalása szerint a 11-es számú főúton csak ott van 
lehetőség felfestésre, ahol kicsi a forgalom, tehát ennek engedélyeztetése valószínűleg nem 
fog keresztül menni, mivel a 11-es számú főút Pest megyei szakasza nagyon forgalmas. 
Tekintve, hogy több alternatíva van, az előterjesztés három határozati javaslatot is tartalmaz.  
 
Mikesy Tamás: Valóban az volna a jó, ha végleges megoldás tudna születni, viszont azt látni 
kell, hogy a 11-es út életveszélyes a biciklisták számára. Ha ezen lehetne segíteni ezzel az 
ideiglenes felfestéssel, akkor sokat lehetne segíteni ezen a problémán. Sajnos azt is látni kell 
azonban, hogy vannak olyan szakaszok, ahol olyan keskeny a főút, hogy két busz vagy 
kamion már alig fér el egymás mellett, tehát ott nem látja kivitelezhetőnek a felfestést.  
 
Félegyházi András: Véleménye szerint egy ilyen felfestés hamis biztonságérzetet adhat, ezért 
ő inkább a Pest Megyei Közgyűlés javaslatával ért egyet, mely szerint a végleges megoldásra 
kell törekedni. Ismerve a Magyar Közút logikáját, valószínűleg nem is engedélyeznék a 
felfestést a legtöbb szakaszon. Azonban, ha esetleg születik egy olyan megoldás, amit a Közút 
is elfogad, akkor azt véleménye szerint lehet támogatni a felfestés tekintetében is. Úgy 
gondolja, hogy az előterjesztésben szereplő A) határozati javaslat az, amit most el tudna 
fogadni a testület, vagyis, hogy minden egyeztetésen részt kíván venni, ami vagy a felfestés, 
vagy az Eurovelo6 kerékpárút kiépítésével kapcsolatos.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, ezért kérdezte 
a képviselőket, aki az A) határozati javaslatot támogatja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
149/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatásra érdemesnek 
tartja és részt kíván venni azon egyeztetéseken, melyek célja, hogy megállapodás szülessen a 
11-es számú főút érintett szakaszain a kerékpár nyomvonal felfestésének lehetőségéről és 
módjáról.  
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2) A képviselő-testület egyúttal támogatja az érintett önkormányzatokkal közös fellépést is az 
Eurovelo6 Duna menti kerékpárút mielőbbi megvalósítása érdekében. 
3) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az 1. és a 2. pontokban 
szereplő ügyek kapcsán az egyeztetéseken Visegrád Város Önkormányzat nevében vegyen 
részt és az egyeztetések eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
8. npr: Sziget utcai 11. szám alatti önkormányzati bérlakás homlokzatán vezetett 
gázvezetékek áthelyezésére beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálása  

      Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Sziget utcai önkormányzati bérlakás szigetelése kapcsán szükségessé vált 
a gázcsövek áthelyezése, mely munkálatokra az engedélyezési terv megérkezése után három a 
környéken tevékenykedő vállalkozótól Schoblocher István, Jónai Péter egyéni vállalkozóktól 
és a GÁZ-LÁZ Kft-től kértünk be árajánlatot a kivitelezésre.  Közülük Schoblocher István és 
GÁZ-LÁZ Kft. adott be ajánlatot. Az ajánlatokat a Városüzemeltetési- és Városfejlesztési 
Bizottság 2014. június 17-én tartott ülésén tárgyalta. Mivel az ajánlatok műszaki tartalom 
tekintetében összehasonlíthatók voltak hiánypótlás kiírása nem volt szükséges. 
 
Bártfai István: A kedvezőbb ajánlatot adó Schoblocher István megbízását javasolja a 
bizottság.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem 
hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
150/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, Sziget utca 
11. szám alatti önkormányzati lakások homlokzatán vezetett gázvezeték áthelyezésére 
Schoblocher István egyéni vállalkozót (2023 Dunabogdány, Árpád u. 27.) bízza meg a 
határozat mellékletét képező árajánlatában szereplő tartalommal 587.508.-Ft +27%ÁFA 
összesen: 746.135 Ft vállalkozási díj ellenében.  
2) A kivitelezés költségét a képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014. (II.14.) számú rendelet tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Schoblocher 
István egyéni vállalkozóval Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést 
kösse meg. 
 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

9. npr.: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Sziget u. 7-9. számú társasház 
közötti (236/19-es hrsz.) önkormányzati tulajdonú ingatlanon a lakásokhoz vezető 
lépcső felújítására 

      Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az UTILIS Kft. ügyvezetője Bánó László 2014. június elején felajánlással 
fordult az önkormányzathoz, mellyel kapcsolatosan a Sziget utca 7. és 9. szám alatti 
társasházak közötti 236/19-es helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő 
korrodálódott betonlépcső felújítási munkáinak elvégeztetését vállalta saját költségén a 
helyben lakók biztonsága érdekében. A kivitelező Rüll Tamás városi főépítésszel a 
kivitelezési munkálatokat, annak módját, valamint a beépítésre kerülő anyagokat előzetesen 
egyeztette.  Az ügyet a Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottság 2014. június 17-én 
tartandó ülésén tárgyalta.  
 
Bártfai István: A bizottság természetesen javasolja a hozzájárulás kiadását és köszöni a 
felajánlást. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem 
hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
151/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete örömmel és köszönettel elfogadva a 
felajánlást, az Utilis Kft-nek (2025 Visegrád, Fő u. 67/a.) tulajdonosi és közút kezelői 
hozzájárulást ad a 236/19-es helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon a Sziget 
utca 7. és 9. szám alatti társasházak közötti területen lévő korrodálódott betonlépcső felújítási 
munkáinak elvégzésére. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Utilis Kft-vel  a 
határozat mellékletét képező tartalmú megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
10. npr.: Schulek utca II. ütem kivitelezésére beérkezett árajánlatok elbírálása  

      Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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Dr. Szabó Attila: Mint ismeretes korábban már kiírt egy közbeszerzési eljárást az 
önkormányzat a Schulek utca II. ütem kivitelezésére, de forráshiány miatt eredménytelennek 
kellett nyilvánítani. A Schulek utca II. ütem útépítés kivitelezési munkáira a 
Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottság javaslatára munkarészekre bontva kértünk be 
árajánlatokat Kammerer János, Ádám Tamás egyéni vállalkozóktól és a Geoszolg Kft-től. A 
beérkezett ajánlatok közül kettő a rendelkezésre álló 15 millió forintos keretösszegen belül 
van. Mivel az ajánlatok műszaki tartalom tekintetében összehasonlíthatók voltak hiánypótlás 
kiírása nem volt szükséges. Az ajánlatokat a Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottság 
2014. június 17-én tartott ülésén tárgyalta.  
 
Bártfai István: A bizottság a legkedvezőbb ajánlatot adó Ádám Tamást javasolja megbízni a 
munkálatok elvégzésével. A bizottság javasolja, hogy egyelőre az út legyen megépítve a 
parkolót vegyék ki, az majd egy későbbi történet legyen.  
 
Mikesy Tamás: A határozati javaslathoz kiegészítő javaslatot tett, mely szerint a képviselő-
testület kérje fel aljegyző urat, hogy a II. ütemben érintett ingatlan tulajdonosoknak küldjön ki 
előre egy levelet, melyben értesítse őket, hogy az önkormányzat ezen határozatával elfogadta 
a Schulek utca II. ütemének kivitelezését, a munkálatok hamarosan megindulnak, melyre az 
önkormányzat 9.554.400,- Ft összeget biztosít, és egyben tájékoztassa őket arról, hogy a 
korábbi határozat értelmében az útépítési hozzájárulást, a 100.000,- Ft-ot az önkormányzat a 
munkálatok végeztével be kívánja szedni.  
 
Félegyházi András: Ez összhangban van a Schulek utca lakóknak tartott lakossági fórumon 
elhangzottakkal. Az nem fordulhat elő, hogy valaki ne tudjon róla, de amennyiben valaki ezt a 
későbbiekben vitatja, akkor azt egyedi kérelemként fogja a testület elbírálni.  
 
Bálint Zsolt: Mikorra készül el? 
 
Félegyházi András: A nyár folyamán elkészül, a kivitelezés kb. 2 hónap. Mivel a témával 
kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, 
aki Mikesy Tamás képviselő határozati javaslathoz tett módosító javaslatát elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
152/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért és elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Schulek u. II. ütemének 
kivitelezési munkálatairól, valamint az útépítési hozzájárulás megfizetéséről az érintett 
lakosok előre, levélben kapjanak tájékoztatást. 
 

Határidő: a beruházás megkezdését megelőzően 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt a határozati javaslatot 
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elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
153/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád,  Schulek 
utca (155/2 hrsz) II. ütemének útépítési munkáinak (útépítés, járdaépítés, vízépítés, 
csatornázás) elvégzésére Ádám Tamás egyéni vállalkozót (2023 Dunabogdány, Óvoda u. 9.) 
bízza meg a határozat mellékletét képező árajánlatában szereplő tartalommal 9.554.400.- 
Ft+áfa vállalkozási díj ellenében.  
2) A kivitelezés költségét a képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú melléklet 14. (Schulek utca I és II ütem) sora 
terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Ádám Tamás 
egyéni vállalkozóval Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést kösse 
meg. 
4) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy a Schulek u. II. ütemének 
kivitelezési munkálatairól, valamint az útépítési hozzájárulás megfizetéséről az érintett 
lakosoknak előre, levélben adjon tájékoztatást. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

11. npr: Szelektív (elkülönített) hulladékgyűjtésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárása  
      Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A képviselő-testület május 15-i ülésén döntött arról, hogy közbeszerzési 
eljárást ír ki a szelektív hulladékgyűjtés szállítására, ártalmatlanítására. Ezt többek között az 
indokolta, hogy a Vértes Vidékével jelenleg érvényben levő szerződésben ez nincs benne, 
másrészt az új hulladéktörvény előírja, hogy közszolgáltatási feladatokra a hulladékszállítás 
tekintetében egy szállítóval lehet szerződést kötni az önkormányzatnak és a közszolgáltatásba 
beletartozik a szelektív hulladékgyűjtés is. Mivel csak egy közszolgáltató végezheti ezt a 
feladatot, ezért csak a jelenlegi közszolgáltatót a Vértes Vidéke Kft-t hívhatta fel ajánlatételre 
az önkormányzat. A közbeszerzési eljárás kiíródott a Vértes Vidéke Kft. benyújtotta 
pályázatát közösen az AVE Tatabánya Zrt-vel, az alvállalkozójával. A lefolytatott tárgyalások 
eredményeként a szelektív hulladék gyűjtésére nettó 55.000,- Ft-os ajánlati árat tett, ami a 
jelenlegi ideiglenes időre kötött hulladékszállítási szerződésben foglalt árnál 7.000,- Ft-al 
kevesebb. A közbeszerzési eljárás lefolytatására felkért szakértő megvizsgálta az ajánlatot, 
megállapította annak érvényességét, a bírálóbizottság javasolja a Vértes Vidéke Kft és az 
AVE Tatabánya Zrt. közös ajánlattevők nyertessé nyilvánítását a megajánlott ajánlati árra 
tekintettel. A forrás a költségvetésben rendelkezésre áll a dologi kiadások soron.  
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Félegyházi András: A jövő heti szerződés aláírás alkalmával jelezni kell a Vértes Vidékének 
azt a problémát, hogy ők úgy értelmezik, hogy a lakossági hulladékgyűjtés alkalmával 
minden közterületre kihelyezett hulladékot elszállítanak, azt is, amire nincs ráragasztva a 
matrica, ami egyébként azt jelzi, hogy kommunális adót az illető befizette. Az önkormányzat 
álláspontja az, hogy a matricával ellátott edényzeteket, valamint a speciális zsákban kitett 
hulladékot valóban el kell vinniük. De nem köteles bármilyen zsákot elvinni, vagy edényzetet 
kiüríteni és nem köteles közületek elől elszállítani a kitett hulladékot a lakossági hulladékkal 
együtt.  
 
Schüszterl Károly: Azt is jelezni kellene a vállalkozónak, hogy módosítsák a közületeknek 
kiosztott matricákat, mert azok ugyanolyanok, mint a lakossági matricák, így nem lehet 
ellenőrizni, hogy kinek viszi el. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
valamint a határozati javaslathoz módosító indítvány nem hangzott el,ezért kérdezte a 
képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
154/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „szelektív 
(elkülönített) hulladék begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása Visegrád városban” 
tárgyában a „közbeszerzésekről” szóló 2011. évi CVIII. törvény  94. §. (1) bekezdése szerint 
kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményes. 
2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot 
tett a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (2800 Tatabánya, Győri út 23.) és 
AVE Tatabánya Zrt. (2800 Tatabánya, Erdész út E épület) közös ajánlattevők.  
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese - figyelemmel a 
rendelkezésre álló fedezet mértékére - a  Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (2800 Tatabánya, Győri út 23.) és AVE Tatabánya Zrt. 
(2800 Tatabánya, Erdész út E épület) közös ajánlattevők. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a 
közbeszerzési eljárás nyertesével a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 
(2800 Tatabánya, Győri út 23.) és AVE Tatabánya Zrt.-vel (2800 Tatabánya, Erdész út E 
épület) közös ajánlattevőkkel Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási 
szerződést kösse meg. 
 

Határidő: szerződéskötési moratórium leteltét követően azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr.: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás közterület 
használati díj megfizetésétől való eltekintés iránti kérelmének megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A képviselő-testület korábbi ülésén tulajdonosi hozzájárulást adott a Duna 
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak üveggyűjtő pont kihelyezésére a 
Fő u. 243. hrsz. alatti ingatlanon, a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek mellett. Ehhez a 
társaság most benyújtotta közterület használati engedély kérelmét és kéri, hogy a testület a 
díjfizetést engedje el, mivel közszolgáltatást lát el.  
 
Félegyházi András: Javasolja, hogy a díjfizetéstől tekintsen el a képviselő-testület, hiszen, 
amennyiben kérné, akkor ők azt visszaszámláznák más formában. Mivel a témával 
kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta az A) határozati javaslatot, 
mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki 
azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
155/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Duna Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás közterület használati díj megfizetésétől való 
eltekintés iránti kérelmének helyt ad, azaz 2014. július 1-től az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Visegrád Fő u. 243. hrsz. alatti 2,975 m2-es közterületet ingyenesen 
biztosítja a társulás részére 1 frakciós üveggyűjtő pont kialakítása céljából. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Duna Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére az 1. pontban foglaltaknak megfelelően „a 
közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről” 
szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja 
ki. 
 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
13. npr.: Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesület közterület használati díj 
megfizetésétől való eltekintés iránti újabb kérelmének megvitatása 

      Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Abonyi Géza a Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesület elnöke 
ismételten közterület használati kérelmet nyújtott be, ahogyan azt korábban is tette az ún. 
„utcabuli” szervezése kapcsán. Az egyesület 2014. július 5-én a Széchényi utcában a 48-as 
emlékműnél szeretné megtartani a következő összejövetelt. A mintegy 100 m²-es terület 
használati díja 22.000,- Ft lenne, kérik, hogy ennek megfizetésétől az önkormányzat tekintsen 
el. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
valamint a határozati javaslathoz módosító indítvány nem hangzott el, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki azt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
156/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Turisztikai és 
Városszépítő Egyesület (2025 Visegrád, Fő u. 81.) közterület használati díj megfizetésétől 
való eltekintés iránti kérelmének helyt ad, azaz 2014. július 5-én az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Visegrád Széchényi utcában a 48-as emlékműnél 100m2-es közterületet 
ingyenesen biztosítja az egyesület részére „utca buli” céljából. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Visegrád Turisztikai 
és Városszépítő Egyesület részére az 1. pontban foglaltaknak megfelelően „a közterület 
használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről” szóló 12/2013. 
(V.24.) önkormányzati rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határidő: 2014. július 4. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Visegrádi Polgármesteri Hivatal esetében a 2014. évi igazgatási szünet 
elrendelése 

      Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy sok esetben gondot okoz a 
hivatali dolgozók éves rendes szabadságának kiadása. Erre jelenthet megoldást az igazgatási 
szünet elrendelése, amire a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
lehetőséget ad. Így a képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet 
rendelhet el, figyelemmel arra, hogy az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja 
meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét, azaz 15 
munkanapot. Tekintettel arra, hogy a munkavállalók többsége július augusztus hónapban 
veszi ki szabadságát és más hatóságok is leginkább ebben az időszakban tartanak igazgatási 
szünetet. Ezen szempontokat figyelembe véve, a 2014. évi igazgatási szünetre 2014. július 21-
30. és 2014. december 23-31. tartó időszakokat javasolja. Ügyelet ezen időszakok alatt is lesz, 
tehát csökkentett létszámban az anyakönyvi illetve halaszthatatlan ügyekben akadálytalanul 
lesz ügyintézés. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati választások közeledtével augusztus, 
szeptember hónapban nagy lesz a hivatal leterheltsége, ezért javasolja július végét az 
igazgatási szünetre. A másik időszak pedig a két ünnep között, illetve karácsony előtti napok 
lennének, amikor szintén a legjellemzőbb a szabadságok kivétele. Természetesen a lakosságot 
ezen időszakokról előzetesen tájékoztatni fogja. 
 
Félegyházi András: Bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de úgy gondolja, hogy itt el kell 
hangozzék, hogy a polgármesteri hivatal számára az idei év három választása nagyon jelentős 
terhet jelent, főként aljegyző úrnak, de munkatársainak szintúgy. Egyrészről köszöni ezt a 
helytállást, mert azt tapasztalja, hogy ez a legkevésbé érzékelhető a kollégákon, hiszen 
emellett a napi ügymenet is többé-kevésbé zavartalanul folyik.  
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Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, valamint a határozati 
javaslathoz módosító indítvány nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki azt 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
157/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkarendjében 2014. július 21. napjától 2014. július 30. 
napjáig, valamint 2014. december 23. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszak 
munkanapjaira igazgatási szünetet rendel el.   
2) A Képviselő-testület az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás 
érdekében – felkéri Dr Szabó Attila aljegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések 
megtételére. 
3) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyzőt arra is, hogy az elrendelt igazgatási 
szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa.  
 

Határidő: 2014. július 15. 
Felelős: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
- Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-
testület 7 fővel (7 főből) van jelen, határozatképes –  
 

15. npr.:  Az Áprily Lajos Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői pocizójának betöltésére vonatkozó pályázat véleményezése 

      Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület 
megbízott tankerületi igazgatója Verebélyi Gábor Ákos tegnapi napon érkezett levelében 
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola 
intézményvezetőjének Bozóki Mariannának a vezetői megbízása 2014. július 31-én lejár, 
ezért intézményvezetői pályázat került kiírásra. A pályázati dokumentáció beérkezésének 
határideje, 2014. május 30-a volt. A határidőig egy Bozóki Marianna jelenlegi 
intézményvezető pályázata érkezett be. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 68. § (1) bekezdés alapján az intézményvezetői pályázat esetében az intézmény 
székhely szerinti önkormányzatnak, azaz Visegrádnak is véleményezési joga van. A 
beérkezett pályázatot a tankerületi igazgató úr másolatban elküldte az önkormányzatnak, 
melyet a testület tagjai megkaptak. A Népjóléti Bizottság az ülés előtt tárgyalta az 
előterjesztést. 
 
Hintenberger András: Egy nagyon alapos pályázatról van szó, mely bemutatja az iskola 
helyzetét. A pályázatot támogathatónak tartja a bizottság, viszont az utóbbi évek 
tapasztalatából szeretnék kérni, hogy az iskola két meghatározó eleme a német nemzetiségi 
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hagyomány és nyelvoktatás, valamint a művészeti oktatás kapjon hangsúlyos szerepet, ha 
lehet erősítsék ezt a vonalat az iskola életében. Korábban szó volt arról, hogy egy 
raktárhelyiség kialakításában anyagilag segítséget nyújt az önkormányzat, de igazgatónő a 
pályázatában most úgy fogalmaz, hogy ez még további egyeztetést igényel. Utána kellene 
nézni ennek, hogy hol akadt el az ügy. 
 
Schüszterl Károly: Főépítész úrral egyeztetett, a tűzvédelem kérdésében vannak még 
tisztázandó kérdések. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
valamint a határozati javaslathoz módosító indítvány nem hangzott el, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki azt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
158/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 68. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva - úgy 
dönt, hogy Bozóki Marianna a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményvezetővé történő kinevezésével egyetért, azt támogatja. 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerületét tájékoztassa. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A képviselő-testület nevében jó munkát kíván igazgató asszonynak. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a tegnapi nap folyamán kapott értesítést arról, hogy újra van 
kinevezett tankerület igazgató július 1-től. 
 

16. npr.: A Thermal Hotel Visegrád Zrt-vel a termálvíz értékesítésére, 
hasznosítására és felhasználására kötendő szerződés megvitatása 

      Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Visegrád Város Önkormányzata figyelemmel a Képviselő-testület 
282/2012. (11.15.) és a 156/2013. (07.26.) Ökt. határozatára 2013. december 20-án a Thermal 
Hotel Visegrád Zrt-vel szerződést kötött az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
Visegrád-Lepence-völgyi K7-es jelű termálkútból kitermelt termálvíz értékesítésére, 
hasznosítására és felhasználására, vállalva a később hosszabb időszakra szóló szerződéses 
jogviszony létrehozását. Ez a szerződés 2014. augusztus 31-ig áll fönn, viszont természetes, 
hogy a szálló továbbra is szeretné használni a termálvizet. Tárgyalásokat folytattak a 
szerződés előkészítésére vonatkozóan, ami végül eredményesnek bizonyult, ennek 
következtében megszületett a jelen előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet. Ennek 
a szerződésnek három nagyon fontos, kiemelt pontja van, az egyik a mennyiség. Ezzel 
kapcsolatban tudni kell, hogy a vízmennyiséggel, leszámítva az Ásványvíz Kft. által használt 
évi 150.000,- m³-t a többivel már szabadon rendelkezik az önkormányzat, ezért lehetővé vált, 
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hogy a szálló kérésének megfelelően 50.000,- m³ víz használata legyen elérhető számukra. 
Kérdés volt még az ár, 150,- Ft/m³+ a mindenkori vízkészlet hasznosítási járulék megfizetése 
a víz ára. Nyilván ezen volt a legerőteljesebb vita a felek között, de végül sikerült 
megegyezésre jutni. A harmadik kérdés a szerződéses időtartama volt, ez a szerződés egy 
nagyon pontosan módon felmondható, de határozatlan idejű szerződés. Miután a szállónak 50 
évre van működési kötelezettsége, ezért neki ennyi ideig szüksége van a termál vízre, de 
természetesen Visegrádnak is érdeke, hogy a vizet használják. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem hangzott el, ezért a 
határozati javaslat felolvasását követően kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
159/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Thermál Hotel 
Visegrád Zrt-vel (2025 Visegrád, Lepence-völgy 1213. hrsz) 2014. szeptember 1-től 
határozatlan időtartamra az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Visegrád-Lepence-
völgyi K7-es jelű termálkútból kitermelt termálvíz értékesítésére, hasznosítására és 
felhasználására - a határozat mellékletét képező tartalommal - szerződést köt. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Thermál Hotel 
Visegrád Zrt-vel kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 31. 

 
17. npr.:  A 30. Nemzetközi Palotajátékok kommunikációs tevékenységének ellátására 
érkezett árajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A korábbi években volt a városnak úgynevezett marketing költsége, 
aztán egy ideig ezt az összeget a TDM szervezet költötte el, vagyis a marketing a szervezeten 
keresztül valósult meg. Az előterjesztésben részletezettek miatt szükségét érzik annak, hogy 
direktben is ismét kölcsön ilyen célokra Visegrád, melyet elsősorban nem csak az idei 
Palotajátékok reklámozására fordítja, hanem leginkább a jövő építésére, a város marketingjére 
használható anyag összeállítására, mely aztán jogtisztán a város tulajdonába kerül és bármikor 
hozzáférhető, illetve felhasználható. A feladatnak két része van, az egyik az, hogy szerződést 
kötne az önkormányzat a Plotpoint Full Service reklámügynökséggel, aki elvégezné az idei 
Palotajáték előtti marketing tevékenység összefogását és az egész eseményt végig követné és 
arról egy jelentést készítene. Az eseményhez kapcsolódóan sajtótájékoztatókat és média 
megjelenéseket szervezne, mellyel Visegrád megjelenik a médiában. Támogatják azt a 
Facebook kampányt, amit egyébként Grósz Gábor évek óta ingyenesen végez, annak tartalmi 
fejlesztésével, fizetett hirdetési lehetőségével és szükség szerint tanácsadással, de ez egy 
opciós lehetőség lenne. A szerződés tartalmazna szintén opcionálisan olyan tételeket, amelyek 
akkor kerülnének felhasználásra, lehívásra, ha valóban elkészülnek. Ehhez kapcsolódóan 
javasol meghatározni, illetve előirányozni egy 1,5 millió forintos keretösszeget arra, hogy 
készüljön el egy olyan film a Palotajátékokról és Visegrádról az idei rendezvény alkalmával, 
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illetve a nyár folyamán, amelyik a jövőben alkalmas lesz a város eme legfontosabb 
rendezvényének a megjelenítésére. Nyilvánvalóan ez az egész akkor fog működni, ha azok 
akik aktívan részt vesznek akár a kulturális rendezvények, akár konkrétan a Palotajátékok 
szervezésében segítségére lesz a cégnek és együttműködik velük, ezért kéri Mikesy Tamást, 
hogy az egyeztetéseken és értékelésen legyen jelen és adjon  segítséget ebben a munkában.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt felolvasta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A határozati javaslathoz módosító javaslatot 
fogalmazott meg, mely szerint a Plotpoint Full Service reklámügynökséget a 30. Nemzetközi 
Palotajátékok kommunikációs tevékenységének ellátása mellett Visegrád 
városmarketingjének kommunikációs tevékenységeinek ellátására is bízza meg az 
önkormányzat, Kérdezte a képviselőket, aki ezen módosító javaslattal egyetért, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
160/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért és elfogadja 
Félegyházi András polgármester azon módosító javaslatát, hogy a 30. Nemzetközi 
Palotajátékok kommunikációs tevékenységének ellátására felkérendő Plotpoint Full Service 
reklámügynökséget (1143 Budapest Ilka u. 48.) Visegrád városmarketingjének 
kommunikációs tevékenységeinek ellátására is bízza meg az önkormányzat. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Félegyházi András: Mivel további módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az imént elfogadott 
módosítással együtt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
161/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 30. Nemzetközi 
Palotajátékok kommunikációs tevékenységének, valamint Visegrád városmarketingjének 
kommunikációs tevékenységének ellátására - a határozat mellékletében lévő  árajánlatban 
szereplő tartalommal - a Plotpoint Full Service reklámügynökséget (1143 Budapest Ilka u. 
48.) bízza meg 1.656.000 Ft+áfa mindösszesen 2.103.120 Ft díjért. 
3) 2) A képviselő-testület a 30. Nemzetközi Palotajátékok kommunikációs tevékenységének 
ellátásához szükséges díjat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) 
számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Plotpoint Full 
Service reklámügynökséggel kötendő megbízási szerződés aláírására. 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 

Határidő: azonnal 
 
Félegyházi András: Javasolja, 1.500.000 Ft keretösszeget biztosításáról is hozzon döntést 
most a testület a fentiekben említett olyan médiatartalom kivitelezésére, mely filmet, 
fotóanyagot, illetve az idei évben való média megjelenést foglalja magában. A fedezetet a 
2014. évi költségvetés tartalék alapja terhére javasolja biztosítani és kéri a testület 
felhatalmazását az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésére. Amennyiben valamelyik 
szerződés a vagyonrendeletben meghatározott 500.000 Ft-ot meghaladja, akkor természetesen 
az testület elé kerül.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
162/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.500.000 Ft 
keretösszeget biztosít a Visegrádi Palotajátékok valamint Visegrád Város népszerűsítésére 
szolgáló médiatartalom elkészítésére, mely alkalmas lesz a rendezvény valamint a város 
népszerűsítésére, reklámozására. 
2.) A médiatartalom elkészítésére vonatkozó elkülönített összeget a Képviselő-testület az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet tartalék sora 
terhére biztosítja. 
3.) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a 
médiatartalmakkal kapcsolatos megbízási szerződéseket Visegrád Város Önkormányzat 
nevében kösse meg.  

 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

Határidő: azonnal 
 

18. npr.: Mikesy Tamás képviselői tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Mikesy Tamás képviselő 
 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képviselőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: Érkezett egy megkeresés az önkormányzathoz a Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetségének Váci Szervezetétől, melyben támogatást kértek a visegrádi 
táborozásukhoz. Erről a testület már döntött az elmúlt ülések egyikén, viszont ezen felül a 
rendezvényt ő még egy havi tiszteletdíjának megfelelő összeggel támogatni kívánja. Kéri, 
hogy ezt hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képviselőket, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
163/2014. (06.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő 2014. évi 1 havi tiszteletdíjának felajánlását a Siketek és 
Nagyothallók Országos Szövetségének Váci Szervezetének visegrádi táborozására. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Váci Szervezetével kötendő támogatási 
szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Polgármesteri tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről 
 
Félegyházi András: Az elmúlt rendes testületi ülés óta három rendkívüli ülést tartott a 
testület. Május 21-én a Norvég Alap Pályázat benyújtásáról döntött a testület, valamint 
jóváhagyólag elfogadta Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlását. A május 29-i 
ülésen eredménytelenné nyilvánította a testület az óvodavezető álláshelyre kiírt pályázatot, és 
egyúttal megbízást adott az óvoda vezetésére Gyurián Máriának 1 évre. Módosításra került a 
gyermekétkeztetés térítési díjára vonatkozó rendelet, a Visegrádi Turisztikai Egyesület 
közterület használati díj eltekintési kérelmének adott helyt testület. A június 3-i rendkívüli 
ülésen felhatalmazást adott a testület a polgármesternek, hogy a Főv2-vel kötött szerződést 
egyoldalúan fölbontsa.  

• Volt egy nyitó rendezvény pünkösd hétfőn az árvízvédelmi beruházással kapcsolatban, 
az érdemi munka is elkezdődik néhány héten belül. Egyeztetések folynak a 
hatóságokkal annak érdekében, hogy az árvízvédelmi beruházás tovább fejleszthető 
módon kerüljön kivitelezésre a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között. 

• A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat utóbbi két ülésén Mikesy Tamás volt jelen, 
ő képviselete az önkormányzatot, melyet ezúton is köszön neki. 

• Rendszeres megbeszélések folynak minden héten a Palotajátékok szervezésével 
kapcsolatban 

• A mai napon a Pro Régió munkatársai helyszíni ellenőrzést tartottak a Városháza 
kivitelezésének előrehaladásával kapcsolatosan, alapvetően apróbb hiánypótolható 
észrevételeik voltak, melyre határidőt adtak. Az előrehaladás, leszámítva a kivitelező 
váltást ütemszerűen halad. 

• Az iskolafejlesztéssel kapcsolatban tegnap volt egy helyszíni bejárás, remélhetőleg az 
első Kormányülések egyikén napirendre kerül a tanterem fejlesztés kérdése 

 
19. npr.: Egyebek 
 
Hintenberger András: A hivatal segítségét kérné egy hagyatéki eljárásban, mely mind 
mértékében, mind a hagyaték tárgyaiban, mind a felek viszonyában speciális ismereteket 
kíván és az örököst, aki egy visegrádi lakos, nem szeretné egyedül hagyni a hagyatéki 
tárgyaláson. Próbáltak részére ügyvédet szerezni, de a Népjóléti Bizottságnak az volna a 



 

 28 

javaslata, hogy az önkormányzat ügyvédjét kérjék fel arra, hogy biztosítsa a jogi képviseletet, 
amennyiben ez belefér az idejébe. A Bizottság a szociális segélyek terhére tudná 
megelőlegezni az ügyvédi költségeket, azzal, hogy amennyiben az eljárás sikerrel zajlik le és 
ténylegesen a hagyatékhoz jut az érintett, akkor ezt visszatérítené. Jelenleg nincs olyan anyagi 
helyzetben, hogy akár egy utazást kifizessen. Kéri a hivatal segítségét abban, hogy a város 
jogi képviselőjét biztosítsák erre a napra, ha megoldható az ügyvéd úr részéről. 
 
Dr. Szabó Attila: Ügyvéd úrnak jelezni fogja, de ami információ vagy irat rendelkezésre áll 
ebben az ügyben, azt kéri behozni.  
 
Bártfai István: Holnap megkezdődik a sportpálya locsoló rendszerének építése, de a tervek 
egyeztetése nem tudja, hogy megtörtént-e, mert ő nem látta.  
 
Félegyházi András: Abban az esetben, ha építési tevékenység folyik, akkor kéri, hogy 
jelezze az önkormányzat felé.  
 
Bálint Zsolt: A Duna parton az elmúlt időszakban megkezdődött a fű kaszálása, viszont 
sajnos vannak olyan területek, amelyek kimaradtak, fel kellene szólítani az illetékeseket, hogy 
azt is nyírják le. 
 
Félegyházi András: Egy része a Duna-Ipoly Nemzeti Park, másik része a Vízügyi 
Igazgatóság fenntartásában van.  
 
Bártfai István: Az érintett terület a Duna-Ipoly Nemzeti Parknál van, és információi szerint a 
kaszálásra van egy ütemterv, a frekventáltabb területeket levágták, a többi elgazosodott  
területet a nyár végén, ősz elején fogják rendbe tenni.  
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy a műemlékvédelmi épület tulajdonosát is szólítsa fel a hivatal, hogy 
tegyék rendbe a homlokzatot, mert nagyon rossz állapotban van. 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, mivel a visegrádi jegyzőnek már nincs építéshatósági hatásköre, 
ezért közvetlenül nem tudja felszólítani, de az illetékes hatóságnak jelezni fogja. 
 
Bálint Zsolt: Tájékoztatást kért a nagymarosi komp átkeléssel kapcsolatban kialakult 
helyzetről 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy ezen a héten kapott egy levelet Jung Vilmostól, amiben 
arról tájékoztatta, hogy az elmúlt évek gyakorlatát, miszerint a kompátkelés ingyenes volt az 
önkormányzat és annak intézményei részére gazdasági nehézségeire tekintettel a jövőben nem 
tudja folytatni. Úgy gondolja, hogy valójában az a normális állapot, hogy mindenkinek 
fizetnie kell a viteldíjat, ugyanakkor azt is látni kell, hogy az önkormányzat segítségével - ami 
természetesen kölcsönös érdek volt - évek óta a kompok-révek pályázat kapcsán jelentős 
pénzügyi támogatásban részesült a Kft. Válaszul megfogalmazta sajnálatát a kialakult 
gazdasági helyzetére tekintettel, bízva abban, hogy ez javulni fog. Egyébként az idei évben 
még nem kereste meg az önkormányzatot, de tudomása szerint a pályázat már le is zárult. A 
főépítész úr összeállított egy olyan tájékoztatót, amelyik a Duna parton megkezdett 
építkezésének jogi hátterében segítségére lehet, ezt a levél mellékleteként csatolta. Ennek az 
volt az oka, hogy tavasszal, illetve még a közelmúltban is az volt tapasztalható, illetve 
lakossági bejelentés is érkezett, hogy a rév környékén építési munka zajlik. Az önkormányzat 
megkérdezte, hogy van-e erre építési, illetve vízjogi létesítési engedélye, a cég képviselője azt 
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mondta, hogy van. Kérte az önkormányzat, hogy ezt illetve a terveket is mutassa be, de ez 
nem történt meg, csak egy esetben a kikötő létesítési engedély első oldalának bemutatására 
került sor, amelyikből hiányzott az ügyiratszám, az ügyintéző neve, illetve a lényegi adatok. 
Végül a hivatal belföldi jogsegély keretében hozzájutott ehhez a kikötő létesítési engedély 
határozathoz, melyben viszont benne van, hogy ez az engedély építési munkára nem jogosít, 
vízjogi létesítési engedély köteles, ezt viszont nem látta az önkormányzat, tehát ennek 
értelmében az önkormányzat megtette a bejelentést az illetékes építésügyi, illetve vízügyi 
hatósághoz, amelyik ez esetben eljár. Ezt azért is volt kénytelen megtenni az önkormányzat, 
mert nyilván tapasztalhatták sokan Visegrádon, hogy az engedély nélküli építkezések a 
későbbiekben sok gondot okoznak, tehát ezeket próbálja az önkormányzat jogilag tiszta útra 
terelni és ez mindenki számára egyformán vonatkozik. Természetesen, amennyiben az 
Atlantis Kft. képviselője tisztázni szeretné ezt a helyzetet, bármikor van rá lehetőség, a soron 
következő testületi ülésen is lehetőséget kap így mindenki számára világossá válhat az, hogy 
pontosan mi zajlik. Természetesen, amennyiben mégis rendelkezésére állnak a megfelelő 
engedélyek, akkor ezt bemutatva az illetékes hatóságoknak nyilván az önkormányzat is fog 
kapni egy olyan értesítést, hogy bár a bejelentésünk látszólag helytálló volt, de 
szankcionálásra nem volt szükség. Ilyen hasonló eset a Görgey lépcső elé kihelyezett fagyi 
pavilon, ami szintén engedélyek nélkül került oda, az önkormányzat abban az esetben is 
megtette a megfelelő lépéseket. A jövőben pedig hasonló helyzet vár a közterületre engedély 
nélkül kihelyezett hirdető berendezések és egyéb tárgyak esetében is.  
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a munkát és 
az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András       Eőryné Dr. Mezei Orsolya 
  polgármester           jegyző h. 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. július 8-án megtartott nyílt üléséről 

 
 

1. A 148/2014. (VI.19.) Ökt. határozat módosítása Visegrád Város 
Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére adott megbízás tárgyában 

 
2. Visegrád Város népszerűsítésére szolgáló médiatartalom elkészítésére érkezett 

árajánlat megvitatása 
 
3. A Diós, Csuka-és Bánya patakmedrek helyreállítására közbeszerzési eljárás 

kiírása 
 
4. Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesület közterület használati díj 

megfizetésétől való eltekintés iránti újabb kérelmeinek megvitatása 
 

5.  Visegrádi Nyugdíjas Klub egyszeri támogatása 
 

6. Városi Konyha közétkeztetési szoftver vásárlása 



 

 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 8-án 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Félegyházi András polgármester 

Bálint Zsolt 
    Bártfai István 

Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
Távol maradt képviselő: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyző 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Ismertette az ülés napirendi 
pontjait. 
 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy pótnapirendként szeretné felvenni a Városi Konyha közétkeztetési 
szoftver vásárlását.  
 
Félegyházi András: A napirendre vétellel egyetértett, kérdezte a képviselőket, aki a napirend 
módosítását elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a napirend módosítási javaslatot elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az imént elfogadott módosítással együtt az 
ülés napirendjét elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  az ülés napirendjét a módosításokkal együtt elfogadja. 
 

1. npr: A 148/2014. (VI.19.) Ökt. határozat módosítása Visegrád Város 
Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére adott megbízás tárgyában 

 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A Képviselő-testület a legutóbbi testületi ülésen úgy döntött, hogy a 
város Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére a TEN Építész Műterem Bt-t bízza 
meg. Most azt a módosítást szeretné javasolni ezzel kapcsolatban, hogy a VVF Kft kössön 
szerződést a stratégia elkészítésére, az önkormányzat átadja az erre rendelkezésre álló 
pénzösszeget a Kft-nek, ezáltal a Kft. az Áfa tartalmat vissza tudja igényelni és olyan célra 
tudja használni, ami a város céljait szolgálja. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, ellenvetés nem hangzott el, ezért kérdezte 
a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
165/2014. (07.08.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 148/2014. 
(06.19.) ökt határozat (továbbiakban: határozat) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: A 
Képviselő-testület úgy dönt, hogy „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 1. és a 
2. számú mellékletében előírtaknak megfelelő tartalmú Visegrád Város Településfejlesztési 
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Stratégia elkészíttetésének a feladatát a Visegrádi Városfejlesztő Kft-ra (2025 Visegrád, Fő u. 
81.) ruházza át. 
2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat 3. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Visegrádi Városfejlesztő Kft-t „az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről” szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 14. 
számú melléklet 5. (Településrendezési Terv) sora terhére Visegrád Város Településfejlesztési 
Stratégia elkészíttetése okán 1.905.000 Ft-tal támogatja. 
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat 4. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft-vel kötendő támogatási szerződés aláírására, valamint felkéri arra, hogy  a 
2. pontban a Visegrádi Városfejlesztő Kft javára megítélt összeg átutalásáról intézkedjen. A 
határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. npr.: Visegrád Város népszerűsítésére szolgáló médiatartalom elkészítésére érkezett 
árajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Ez a megbízás a múltkori testületi ülésen elfogadott 1,5 millió forintos 
keretösszeg terhére történne, mivel az árajánlatban szereplő összeg a polgármesteri 500 ezer 
forintos kötelezettségvállalási keretösszeget meghaladja, ezért szükségeltetik a testület 
döntése hozzá. Részben az idei palotajátékokról és részben a városról készülne egy olyan 
film, amelyik ezek után felhasználható lesz a város reklámozására. A 1,5 millió forintos 
keretet várhatóan nem fogják teljes egészében kimeríteni, de ennek keretében Lénárd Tamás 
fotográfussal fognak még szerződést kötni, ez egyébként az 500 ezer forintot nem fogja elérni, 
tekintve, hogy 50%-os kedvezményt adott. Ezen kívül még egy cég 120.000,- Ft-os díjért ún. 
drónnal vagy kis helikopterrel fogja a palotajátékokat és a várost fotózni.  
 
Bártfai István: Ki határozza meg azt, hogy melyek a turisztikailag frekventált helyek? 
 
Félegyházi András: Az, ami látványosságként bemutatható Visegrádról. 
 
Bártfai István: Ha mondjuk például benne lesz a Bob pálya, akkor ez nekik reklám, aki így 
benne szerepel majd a kisfilmben, az hozzájárul a költségekhez? 
 
Félegyházi András: Direktbe nem, de akkor, amikor a kisfilm felhasználásra kerül, akkor 
lehet kérni ezért támogatást. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
166/2014. (07.08.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 

népszerűsítésére szolgáló médiatartalom elkészítésére – a határozat mellékletében lévő  
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megbízási szerződésben szereplő tartalommal - a Plotpoint Full Service 
reklámügynökséget (1143 Budapest Ilka u. 48.) bízza meg nettó 750.000,- Ft díjért. 

2) A képviselő-testület a Visegrád Város népszerűsítésére szolgáló médiatartalom 
elkészítésére vonatkozó díjat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. 
(II.14.) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   

3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Plotpoint Full 
Service reklámügynökséggel kötendő megbízási szerződés aláírására. 

 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

Határidő: azonnal 
 

3. npr: A Diós, Csuka-és Bánya patakmedrek helyreállítására közbeszerzési eljárás 
kiírása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A 2012. július 29-i heves esőzés miatt a patakmedrekben keletkezett károk 
helyreállítási költségeinek megtérítésére és az eredeti állapot helyreállítására nyert az 
önkormányzat 56 millió forint állami támogatást. Azóta sikerült beszerezni a szükséges 
engedélyeket, így elindítható a közbeszerzési eljárás, amely egy nemzeti értékhatárt elérő 
tárgyalás nélküli eljárásként lefolytatható. A közbeszerzési feladatokat a megfelelő 
referenciával rendelkező Dr László Viktor fogja 300.000,- Ft díj ellenében ellátni. A 
testületnek tulajdonképpen három kérdésben kell döntést hoznia egyrészt a közbeszerzési 
eljárás megindításáról, másrészt az ajánlattételi felhívás elfogadásáról, valamint az 
ajánlattételre felhívandó ajánlattevők számáról és személyéről.  

 
Hintenberger András: Milyen horderejű munkáról van szó? 

 
Dr Szabó Attila: A Csuka, Diós és Bánya patakot érinti. A munkálatokat augusztus 15. és 
október 30. között lehet csak végezni, mely nagyrészt pataktisztítást, meder helyreállítást, 
közművek helyreállítását jelenti. Végleges döntést majd tulajdonképpen a közbeszerzési 
eljárás lezárását követően kell meghozni. 
 
Félegyházi András: Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, valamint a kiküldött határozati 
javaslathoz módosító javaslat nem hangzott el, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
167/2014. (07.08.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. július 29-i heves 
esőzés miatt a patakmedrekben (Csuka, Diósi és Bánya patak) keletkezett károk helyreállítási 
építési munkák megvalósítása tárgyában a „közbeszerzésekről” szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 122/A§ (1) bekezdése szerint nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli 
közbeszerzési eljárást indít meg. 
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2) A képviselő-testület a 2012. július 29-i heves esőzés miatt a patakmedrekben (Csuka, Diósi 
és Bánya patak) keletkezett károk helyreállítási építési munkák tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 
3)  A képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás kapcsán 
ajánlattételre 3 ajánlattevőt hív fel, melyek az alábbiak: 
a) Geoszolg Kft 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16. 
b) Sycons Kft 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 26-30. 
c) Trend Építő Zrt 1047 Budapest, Baross u.74. 
 

Határidő: 2014. július 8. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesület közterület használati díj 

megfizetésétől való eltekintés iránti újabb kérelmeinek megvitatása 
 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Újabb kérelem érkezett a Turisztikai és Városszépítő Egyesülettől, mely 
szerint július 25-én a rendezvénytéren és augusztus 9-én a Szentháromság téren közterületen 
szeretnének ún. „utca bulit” tartani és kérte a közterület-foglalási díj elengedését. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, valamint a kiküldött határozati javaslatokhoz módosító 
javaslat nem hangzott el, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő első 
határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
168/2014. (07.08.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Turisztikai és 
Városszépítő Egyesület (2025 Visegrád, Fő u. 81.) közterület használati díj megfizetésétől 
való eltekintés iránti kérelmének helyt ad, azaz 2014. július 25-én az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Rendezvénytéren 100m2-es közterületet ingyenesen biztosítja az 
egyesület részére „utca buli” céljából. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Visegrád Turisztikai 
és Városszépítő Egyesület részére az 1. pontban foglaltaknak megfelelően „a közterület 
használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről” szóló 12/2013. 
(V.24.) önkormányzati rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határidő: 2014. július 24. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő második 
határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 



 

 7 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

169/2014. (07.08.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Turisztikai és 
Városszépítő Egyesület (2025 Visegrád, Fő u. 81.) közterület használati díj megfizetésétől 
való eltekintés iránti kérelmének helyt ad, azaz 2014. augusztus 9-én az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Fő utca 70-76. számú ingatlanok előtti „Szentháromság téren”  
100m2-es közterületet ingyenesen biztosítja az egyesület részére „utca buli” céljából. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Visegrád Turisztikai 
és Városszépítő Egyesület részére az 1. pontban foglaltaknak megfelelően „a közterület 
használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről” szóló 12/2013. 
(V.24.) önkormányzati rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határidő: 2014. augusztus 8. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: Visegrádi Nyugdíjas Klub egyszeri támogatása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Visegrádi Nyugdíjas Klub eszközállományának, felszereléseinek, 
berendezéseinek korszerűsítéséhez, működési feltételeinek a javítását, illetve a Klub által 
szervezett nyugdíjas tornát a képviselő-testület a költségvetésében szereplő 250.000 Ft-tal 
támogassa. A képviselő-testület a Visegrádi Nyugdíjas Klub támogatására a 2014. évi 
költségvetésében 250.000 Ft címzett támogatást biztosított.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, valamint a 
kiküldött határozati javaslathoz módosító javaslat nem hangzott el, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
170/2014. (07.08.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 250.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a Visegrádi Nyugdíjas Klubnak (Visegrád, Széchényi u. 11.) az 
eszközállományának, felszereléseinek, berendezéseinek korszerűsítéséhez, működési 
feltételeinek a javításához, illetve a Klub által szervezett nyugdíjas tornához. 
2) A Képviselő-testület a 250.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet 16. számú melléklet 9. sora terhére 
biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrádi Nyugdíjas Klubbal 
kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

6. npr.: Városi Konyha közétkeztetési szoftver vásárlása 
Előterjesztő: Bálint Zsolt képviselő 
 
Bálint Zsolt: Egy olyan szoftver megvásárlásáról lenne szó a konyha részére, amely lehetővé 
tenné az interneten történő ügyintézést az étkezéssel kapcsolatosan. Lehetőség lenne 
interneten lemondani az étkezést vagy éppen bankkártyával is be lehetne azt fizetni. A 
jelenlegi program is hasonló, csak nincs benne ilyen sok lehetőség, az önkormányzat most egy 
kedvezményes, havi 16.000,- Ft-os áron tudja bérelni ezt a szoftvert. 
 
Félegyházi András: Ő is úgy gondolja, hogy érdemes volna ezt programot bérelnie az 
önkormányzatnak, mivel ez egy igen kedvező ár ezért a szolgáltatásért. A költség nem 
szerepel a költségvetésben, tehát a tartalék alap terhére javasolja biztosítani a fedezetet. Mivel 
a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ismertette a határozati javaslatot, mely 
szerint: „Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi Konyha 
részére szoftvert vásárol a jelenlegi szoftvert biztosító cégtől havi 16.000,- Ft-ért. A 
Képviselő-testület a szoftver részére a pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert a szoftver megrendelésére”. 
Kérdezte a képviselőket, aki ezen javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
171/2014. (07.08.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi Konyha részére 
szoftvert vásárol a jelenlegi szoftvert biztosító cégtől havi 16.000,- Ft-ért. 
2) A Képviselő-testület a szoftver részére a pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet általános tartalék sora terhére 
biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert a szoftver megrendelésére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András      Eőrysné Dr Mezei Orsolya 
     polgármester         jegyző h. 
 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
 
Szám:    19/2014. 
Határozatok száma: 172-187/2014 (08.14.)  
Rendelet száma:  - 
     
   
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. augusztus 14-én megtartott nyílt üléséről 

 
 
1. A KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0009 számú „Az ezeréves Visegrád Városközponti 
fejlesztése” című projekt megvalósítása keretében a Polgármesteri Hivatal befejező 
építési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása 
2. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
3. A Diós, Csuka-és Bánya patakmedrekben keletkezett károk helyreállítására kiírt  
közbeszerzési eljárás lezárása 
4. A 2013 tavaszi esőzések során az Apátkúti patak 1+185,1 km szelvényében lévő gázló 
és a felette lévő mederoldal helyreállítására beérkezett ajánlatok megvitatása 
5. A Sziget utca 11. számú ház külső homlokzatának valamint teraszainak szigetelésére, 
felújítására érkezett árajánlatok elbírálása  
6. A Visegrád 120 hrsz-ú önkormányzati tulajdont érintően a „Duna-menti árvízvédelmi 
beruházás Visegrádon Apátkúti patak torkolat, kiváltandó 1 kV-os földkábel hálózat” 
című terv kapcsán tulajdonosi nyilatkozat kérés megvitatása 
7. Schulek utca II. ütemével kapcsolatos Visegrád, 154/1 hrsz-ú ingatlant érintő 
szolgalmi jog alapítása 
8. Auto News Kft. (Retro Mobil) rendezvény közterület használati díj kedvezmény iránti 
kérelmének megvitatása 
9. Visnyovszky András közterület használati díj megfizetésétől való eltekintés iránti 
kérelmének megvitatása 
10. A Rhus Hirta Kft ajánlatának megvitatása a Visegrád 175/4 és 175/5 hrsz-ú 
ingatlanon (VIFA Kft. telephelye) lévő tároló hely bérlésére vonatkozóan 
11. Árvízvédelmi mű mobil elemeinek tárolására szolgáló épület helyének 
megváltoztatása 
12. Bártfai István képviselői tiszteletdíj felajánlásának jóváhagyása 
13. Mikesy Tamás képviselői tiszteletdíj felajánlásának jóváhagyása 
14. Ideiglenes deponáló hely kijelölése az árvízvédelmi gát építése kapcsán
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 
18:30 órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Félegyházi András polgármester 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyző 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette az ülés napirendjét. 
 
Bártfai István: Pót napirendi pontként kérte felvenni napirendre egy ideiglenes deponáló 
hely kijelölését az árvízvédelmi gát építése kapcsán, melyet a Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Bizottság a keddi ülésén előzetesen már megtárgyalt. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a pótnapirendi pont felvételével egyetért, 
azt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a napirend módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a napirendet az imént elfogadott 
módosítással együtt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az ülés napirendjét a módosításokkal együtt elfogadja. 
 
1. npr: A KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0009 számú „Az ezeréves Visegrád Városközponti 
fejlesztése” című projekt megvalósítása keretében a Polgármesteri Hivatal befejező 
építési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A fizetésképtelenné vált és az építési területről levonuló vállalkozó után 
a félbehagyott építkezésre ismételten közbeszerzési eljárást kell kiírni. Azonban most 
elegendő egy meghívásos közbeszerzési eljárást kiírni, melynek a dokumentációja elkészült. 
A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály tanúsítványának beérkezése után a közbeszerzési 
eljárás kiírható, amennyiben azt a képviselő-testület jóváhagyja. Három erre alkalmas céget 
javasol felkérni ajánlatadásra, a Kőművészet Kft-t, az Épkomplex Kft-t és a Via Aba Kft-t. 
Mivel a témával, illetve a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, valamint 
módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte, aki az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
172/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja „az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című projekt 
(KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0009) megvalósítása keretében a Polgármesteri Hivatal befejező 
építési munkáira vonatkozó, a Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által jóváhagyott ajánlattételi felhívást 
(dokumentációt) az általuk javasolt módosításokkal.  
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című 
projekt (KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0009) megvalósítása keretében a Polgármesteri Hivatal 



 

 4 

befejező építési munkákra a „közbeszerzésekről” szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A§-a 
szerinti nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indít meg. 
3.)  A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2. pontban foglalt közbeszerzési eljárás kapcsán 
ajánlattételre 3 ajánlattevőt hív fel, melyek az alábbiak: 
a) Kőművészet Kő és Műkőipari Kft (1151 Budapest Mogyoród útja 12-14). 
b) Épkomplex Építőipari és Szolgáltató Kft (2100 Gödöllő, Rét u. 37.). 
c) Via Aba Környezetvédelmi, Energiagazdálkodási, Közmű és Útépítő Kft (1149 Budapest, 
Répásy Mihály u. 13. fsz/1.). 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A köztársasági elnök 2014. július 23-án meghozott határozatával a helyi 
önkormányzati képviselők és a polgármester 2014. évi választása időpontját 2014. október 12-
re tűzte ki, illetőleg ezzel egyidejűleg Visegrádon német nemzetiségi önkormányzati 
képviselő választásra is sor kerül.  A választások sikeres lebonyolításának elengedhetetlen 
feltétele a választásoknál közreműködő választási szervek létrehozása. A képviselő-testület 
választja meg a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a helyi választási bizottság 3 
tagját, illetve 2 póttagját. A bizottság tagjainak javasolja Kárpát Ildikót, Muckstadtné András 
Enikőt, Szigetiné Lőricz Máriát, továbbá póttagoknak Mezei Annát és Schandl Lajosnét. A 
felkérést mindenki vállalja, közülük többen már korábban is töltöttek be hasonló tisztségeket, 
illetve nincs összeférhetetlenségi ok jelen pillanatban velük szemben, ami akadályozná a 
tisztség ellátását. A bizottság tagjai megválasztásukat követő 5 napon belül a polgármester 
előtt esküt tesznek, majd az alakuló ülés után megkezdi működését. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával, illetve a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az általa felolvasott határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
173/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szabó Attila Helyi Választási Iroda 
vezetőjének indítványára a „választási eljárásról” szóló 2013. évi XXXVI törvény 23.§-a és a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött 
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) 
IM rendelet 3.§-a értelmében Visegrád településen működő helyi választási bizottság 
tagjainak, illetve póttagjainak a következő személyeket választja meg: 
 Tagok:  Kárpát Ildikó   2025 Visegrád, Sziget u. 7. 
   Szigetiné Lőrincz Mária 2025 Visegrád, Széchényi u. 23. 
  Muckstadtné András Enikő  2025 Visegrád, Zách Klára u. 10. 
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 Póttagok: Mezei Anna   2025 Visegrád, Fő u. 59.  
   Schandl Lajosné  2025 Visegrád, Széchényi u. 46.  
  
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a megválasztott tagok 
és póttagok eskütételéről gondoskodni szíveskedjen. 
  

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 19. 

 
3. npr: A Diós, Csuka-és Bánya patakmedrekben keletkezett károk helyreállítására kiírt  
közbeszerzési eljárás lezárása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A legutóbbi ülésen döntött a testület arról, hogy a Diós, Csuka-és Bánya 
patakmedrekben keletkezett károk helyreállítási munkáira közbeszerzési eljárást ír ki. A 
megítélt támogatás összege 50.840.000 Ft. A saját forrás 5.649.600 Ft az ehhez kapcsolódó 
vis maior pályázat keretében 90%-os támogatottság mellett rendelkezésre áll. A kiírt 
közbeszerzési eljárást Dr László Viktor bonyolította le, a képviselő-testület által elfogadott 
három vállalkozó került meghívásra. Közülük a Geoszolg Kft. ajánlata a legkedvezőbb nettó 
37.975.000,- Ft. mely a rendelkezésre álló keretösszegen belül van. Tehát nincs akadálya 
annak, hogy a képviselő-testület eredményesnek nyilvánítsa az eljárást.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával, illetve a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, 
hozzászólás, valamint módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
174/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. július 29-i heves 
esőzés kapcsán a Csuka-, Bánya-, és Diós patakban keletkezett károk helyreállítási építési 
munkák megvalósítása tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény 122/A§ 
alapján kiírt nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja. 
2) A képviselő-testület a Trend építő Zrt.( 1047 Budapest, Baross u.74.) ajánlatát a 
„közbeszerzésekről” szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelennek nyilvánítja. 
3) A képviselő-testület megállapítja, hogy: 
a) a közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot tett: 
- SYCONS Kft. (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30.) és a 
- Geoszolg Kft. (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.). 
b) a közbeszerzési eljárásban érvénytelen ajánlatot tett: 
- Trend építő Zrt.( 1047 Budapest, Baross u.74.) 



 

 6 

4) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese - figyelemmel a 
rendelkezésre álló fedezet mértékére - a Kbt. 74. § (1) bek. e) pont és a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás (37.975.000 Ft +áfa összesen 48.228.250 Ft) bírálati szempont 
alapján: 
Geoszolg Kft. (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.).  
5) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a közbeszerzési eljárás 
nyertesével a Geoszolg Kft-val (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.) történő vállalkozási 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2014. augusztus 25. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
4. npr: A 2013 tavaszi esőzések során az Apátkúti patak 1+185,1 km szelvényében lévő 
gázló és a felette lévő mederoldal helyreállítására beérkezett ajánlatok megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Szintén egy vis maior pályázat keretében nyert az önkormányzat az 
Apátkúti patak 1+185,1 km szelvényében lévő gázló és a felette lévő mederoldal 
helyreállítására támogatást. Az elismert helyreállítási költség 7.360.000,- Ft, melyből 10% 
önrészt, vagyis 737.000,- Ft-ot kell a költségvetésből biztosítani. Három olyan vállalkozótól 
kért be árajánlatot a hivatal, akik megfelelő referenciával rendelkeznek és a környékben 
hasonló munkálatokat végeznek. Közülük a Geoszolg Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb, a 
rendelkezésre álló keretösszegen belül van. Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák, hogy 
pontosan milyen munkák elvégzéséről van szó.  
 
Hintenberger András: Kéri, hogy a munkálatok során a gázló környékén nagyon 
körültekintően dolgozzanak majd, figyelemmel a közművekre, főként az ivóvíz ellátásra. 
 
Félegyházi András: Ezt nyilvánvalóan figyelembe fogják venni, ott az a gond, hogy a 
vezetékek, csövek nem mindenhol vannak szabályosan letéve, illetve jó néhányról nincs is 
közmű adat, ezért szokott előfordulni, hogy néha meglepődve tapasztalják, amikor a 
munkálatok során előkerül egy-egy cső. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
175/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Apátkúti 
patak 1+185,1 km szelvényében lévő gázló és felette lévő mederoldalban a 2013. év tavaszi 
esőzések során keletkezett károk helyreállítási munkáira a Geoszolg Kft. (2085 Pilisvörösvár, 
Erkel Ferenc u. 16.) bízza meg az árajánlatában szereplő tartalommal 5.180.000.- Ft+áfa 
bruttó 6.578.600 Ft  vállalkozási díj ellenében.  
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2) A kivitelezés költségét a képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú melléklet 12. (vis maior pályázat) sora terhére 
biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Geoszolg Kft-
vel Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést kösse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: A Sziget utca 11. számú ház külső homlokzatának valamint teraszainak 
szigetelésére, felújítására érkezett árajánlatok elbírálása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság javaslatára a homlokzat 
hőszigetelésére, teraszainak felújítására, a bejárati ajtók cseréjére, valamint az előtetők 
vízelvezetésének felújítására Lévay László tervező elkészítette a munkákra vonatkozó 
árazatlan költségvetési kiírást. A legutóbbi testületi ülésen született döntés arról, hogy a 
homlokzaton a gázvezetékek áthelyezésre kerüljenek, a megbízott vállalkozó a munkálatokat 
el is végezte. A felújítási munkákra három kivitelezőtől kért be árajánlatot az önkormányzat, a 
KVARC Kft-től, Gerstmayer János egyéni vállalkozótól valamint Herr János egyéni 
vállalkozótól. A Kvarc Kft. és Gerstmayer János az ajánlattételi határidő letelte előtt szóban 
közölte, hogy nem kíván ajánlatot adni. Herr János által beadott ajánlat meghaladja azt a 
keretösszeget, ami a költségvetésben erre rendelkezésre áll. Ezzel kapcsolatban alakította ki 
álláspontját a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság. 
 
Bártfai István: A Városfejlesztési Bizottság megvizsgálta az ajánlatot, sajnos az ár olyan 
magas, hogy a teljes hőszigetelést nem lehet elvégezni, tekintve, hogy ez olyan munkálatokat 
von maga után, amit szükséges elvégezni. Mivel a keret szűkös, ezért a Bizottság most azt 
javasolja, hogy első körben a bejárati ajtók cseréje történjen meg. A teljes felújítás csak akkor 
lenne lehetséges, ha a testület hozzátesz közel 5 millió forintot. 
 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy a bejárati ajtók cseréje történjen meg minél hamarabb és a 
hőszigetelésre, valamint a terasz burkolásra kérjenek be újabb árajánlatot. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint az ajtók cseréjét már régen meg kellett volna csináltatni, 
nem érti, hogy a bizottság miért ragaszkodott ahhoz, hogy egyben kérjen be ajánlatot. 
Számára vannak ebbe az árajánlatba értelmezhetetlen tételek is, mint például helyszíni beton 
és vasbeton munka 5 millió forintért. Irreális tétel 10 millió forintért 8 db terasz burkolat 
cseréje.  
 
Bártfai István: A bizottság is magasnak tartja az ajánlatot, de csak ez az egy vállalkozó adott 
be árajánlatot. Sajnos a teraszokon a járólapokat körülvevő burkolat is felfagyott, azokat fel 
kell törni, ezáltal sérülnek vasbeton elemek, de valóban azért az nem 5 millió forint kell, hogy 
legyen. Ezért kell új árajánlatot kérni. A sorrend viszont először mindenképpen az aljzat 
burkolás, az ajtók cseréje és utána a hőszigetelés lenne. 
 
Félegyházi András: Mivel Herr János egyébként is jelezte, hogy tételenként is tartja a 
megadott árat, ezért javasolja, hogy az ajtók és ablakok cseréjét rendeljék meg.  
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Bártfai István: Javasolja a Pénzügyi bizottságnak, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, 
hogy honnan lehetne még 5 millió forintot átcsoportosítani, ahhoz, hogy teraszok 
burkolatcseréjét is meg lehessen csináltatni.  
 
Félegyházi András: Javasolja, hogy ezt a bizottsági üléseken beszéljék át részletekbe 
menően. Most a javaslatnak megfelelően a nyílászárók cseréjét rendelné meg az 
önkormányzat. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot. Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
176/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sziget utca 11. szám 
alatti önkormányzati bérlakások felújítási munkáira Herr János vállalkozó (2023 
Dunabogdány, Táncsics Mihály út.45.) ajánlatát elfogadja a bejárati ajtók cseréje és a felső 
két lakásban négy ablak beépítése tekintetében a határozat mellékletét képező tartalommal. 
2. A képviselő-testület a pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2014 évi költségvetés 
általános tartalék sora terhére biztosítja és a külön letéti számláról egyenlíthető ki a 
Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottság döntése alapján. 
3. A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Herr János 
vállalkozóval történő vállalkozási szerződés megkötésére a bejárati ajtók cseréjére és négy 
ablak beépítésére az ajánlatában szereplő 1.512.706 Ft+áfa mindösszesen 1.921.137 Ft 
összegben. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: A Visegrád 120 hrsz-ú önkormányzati tulajdont érintően a „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházás Visegrádon Apátkúti patak torkolat, kiváltandó 1 kV-os 
földkábel hálózat” 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A VET Kft tulajdonosi hozzájárulást kér az önkormányzattól az 
árvízvédelmi beruházás kapcsán az Apátkúti patak torkolatánál lévő 1 kV-os földkábel 
kiváltásához. A kérelemhez csatolták a műszaki tervdokumentációt, Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta és a tulajdonosi hozzájárulás kiadását javasolja, a határozati javaslatban 
megfogalmazott feltételekkel.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
177/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VET Kft (2025 Visegrád, 
Széchényi út 34.) tervezője Domonkos Gyula kérelmére a Visegrád Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő 120 hrsz-ú ingatlant érintő „Duna-menti árvízvédelmi beruházás 
Visegrádon (KEOP-2-1-2/2F/09/11-2011-0004) Visegrád, Apátkúti patak torkolat, kiváltandó 
1 kV-os földkábel hálózat” című terv kapcsán a benyújtott műszaki dokumentáció 
(Tervszáma: TM401.5) alapján a tulajdonosi hozzájárulást megadja a következő feltételek 
mellett: 
a) A munkaárok folyamatos biztosításáról a végleges helyreállításig a kivitelező köteles 
gondoskodni. 
b) A megbontott területet köteles a kivitelező a munkák befejezése után az eredeti állapotnak 
megfelelően helyreállítani. A helyreállítást megfelelő felületzárással kell elvégezni. 
c) Az árokban a munkavégzés ideje alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és egyéb 
szennyeződések eltakarításáról a kivitelező folyamatosan köteles gondoskodni. 
d) Ha az érintett területen az építkezés következtében bármilyen károsodás történne, annak 
helyreállítása a kivitelező feladata. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott 
kár megtérítéséről a kivitelező köteles gondoskodni. 
e) A kivitelezés során kikerülő és fölöslegessé váló anyagot – a veszélyes hulladéknak 
minősülő  anyagot, stb. külön -  szemétlerakó helyre el kell szállítani. 
f) Jelen hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem 
mentesít. 
2) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy a VET Kft. képviselőjét 
Domonkos Gyulát a képviselő-testületi döntésről írásban értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
7. npr: Schulek utca II. ütemével kapcsolatos Visegrád, 154/1 hrsz-ú ingatlant érintő 
szolgalmi jog alapítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A legutóbbi testületi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy a 
Schulek utca II ütem útépítés kivitelezési munkáival Ádám Tamás egyéni vállalkozót bízza 
meg. A Közlekedési Felügyelet által kiadott építési engedély szerint a Schulek utcában 
keletkező csapadékvíz elvezetése Abonyi Gézáné tulajdonában lévő 154/1 hrsz-ú ingatlanon 
keresztül kerülne elvezetésre. A kivitelezés kezdete előtt az új Ptk. szerint lehetőség van 
vízelvezetés céljára szolgalmi jogot alapítani. Abonyi Gézáné az erre vonatkozó egyeztetést 
követően a kiküldött szerződéstervezetet elfogadta, azzal a kitétellel, hogy a szolgalmi jog 
megváltásáért 200.000,-Ft térítési díjra igényt tart az ingatlana értékcsökkenésének 
kompenzálására. A pénzügyi fedezet az általános tartalék soron rendelkezésre áll, tehát ilyen 
szempontból a szerződés megkötésének akadálya nincs. 
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Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 200.000,- Ft-al egyetért, azzal a 
kikötéssel, hogy a 100.000,- Ft érdekeltségi hozzájárulást ebből kompenzálja.  
 
Félegyházi András: Van-e ennek jogi akadálya? 
 
Dr Szabó Attila: Az érdekeltségi hozzájárulásról az útépítés után lehet majd dönteni, a 
mostani szerződéskötésre viszont a kivitelezéssel egyidejűleg fog sor kerülni. Tehát a 
szolgalmi jogot rendezni kell a kivitelezéssel egyidejűleg. 
 
Bálint Zsolt: Jó, akkor ahogyan az önkormányzat kifizeti, valószínűleg ő is ki fogja fizetni, a 
Bizottság támogatja a szolgalmi jog megváltását.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több 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, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
178/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Abonyi Gézáné (2025 
Visegrád, Fő u. 104/a) tulajdonát  képező  154/1  hrsz-ú  kivett lakóház, udvar megnevezésű, 
2274 m2 nagyságú  belterületi ingatlan terhére 200.000 Ft térítési díj ellenében - a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:160-163. §-aiban megjelölt – vízelvezetési célú 
telki szolgalmat jegyeztet be az önkormányzat tulajdonát képező visegrádi 155/2 hrsz-ú 
beépítetlen terület megnevezésű, 1765 m2 nagyságú belterületi ingatlan javára. 
2) Az 1. pontban jelölt vízelvezetési célú telki szolgalomért fizetendő 200.000 Ft összegű 
térítési díjat a képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. 
(II.14.) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Abonyi 
Gézánéval - a határozat mellékletét képező tartalommal - Visegrád Város Önkormányzat 
nevében a vezeték szolgalmi jogot alapító szerződést megkösse. 
 

Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
8. npr: Auto News Kft. (Retro Mobil) rendezvény közterület használati díj kedvezmény 
iránti kérelmének megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Dallos Dávid az Auto News Kiadó Kft. ügyvezető igazgatója közterület 
használati kérelmet nyújtott be. Harmadik alkalommal rendezik meg a hegyi felfutó veterán 
autós rendezvényt, és ahogyan az elmúlt években mindig, most is a nagyparkolót szeretnék 
igénybe venni. Kérésük az, hogy a közterület használati díjból 50% kedvezményt biztosítson 
az önkormányzat, mivel a költségeik magasabbak és a rendezvény kapcsán megjelenő 
elektronikus és nyomtatott sajtóanyagokban megjelentetik Visegrádot, mellyel gyakorlatilag 
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reklámozzák a várost. A nagyparkoló díja 50.000,- Ft/nap és 40.000,- Ft kaució befizetése 
mellett.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és azt javasolja, hogy 20% kedvezményt adjon a 
testület.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Úgy gondolja, hogy aljegyző úrnak meg kellene vizsgálnia jogi 
érelemben, hogy hogyan lehetne azt kikötni, hogy amennyiben az önkormányzat ad egy 
bizonyos összegű kedvezményt, akkor kötelezően meg kell jelentetnie a reklámhordozókon 
azt a mondatot, hogy a rendezvény Visegrád Város Önkormányzat közreműködésével jött 
létre, vagy a város címerét. Mert ez már egy tudatosabb jelenlétet sugároz, mint az, hogy 
kikommunikálják, hogy Visegrádon rendezték meg a rendezvényt, hiszen ez a híradás 
logikájából is természetes.  
 
Dr Szabó Attila: A közterület foglalásról szóló rendelet szerint a díjkedvezményről a testület 
dönt, a határozatot a polgármester adja ki. A határozatban megjelenhet ez a kitétel. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Általános érvényű szabályozást kellene megfogalmazni a 
hivatal részéről ezzel kapcsolatban. Amennyiben a rendezvény szervezője úgy gondolja, hogy 
jövőre is ide szeretné hozni a rendezvényt, akkor akár már most is el lehetne kezdeni egy 
tárgyalást ez ügyben, hogy Visegrádot milyen módon tudná reklámozni és ezért a város 
milyen kedvezményt tud adni.  
 
Mikesy Tamás: El kell dönteni, hogy a nagyobb visszatérő rendezvényeket beépíti-e a város 
és támogatja-e ilyen formán, hogy lemond a közterület használati díj bevételről. De ez egy 
hosszabb beszélgetés témája lenne. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem 
hangzott el, ezért először a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság módosító javaslatáról 
kellene dönteni. Kérdezte a képviselőket, aki a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
javaslatával, mely szerint a kedvezmény mértéke 20% legyen, egyetért, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
179/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az Auto News Kft. 
közterület használati díj kedvezménye ne 50 %, hanem 20% legyen, így az általuk fizetendő 
közterület használati díj 40.000,- Ft/nap/terület.  
 

Határidő: 2014. augusztus 22. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot a módosítással együtt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 



 

 12 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
180/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Auto News Kiadó 
(1077 Budapest, Rottenbiller u. 31.) számára a III. Retro Mobil Hegyi Felfutó közösségi 
rendezvénnyel kapcsolatos közterület-foglalási kérelmében a 64/14 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú területre kért díjkedvezményt „a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásról és a közterületek rendjéről” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 13.§ (9) bekezdés második mondata alapján engedélyezi.  
2) A 2. számú melléklet 20. pontja alapján a kedvezmény után az Auto News Kiadó által 
fizetendő közterület-foglalási díj összege 40.000 Ft/nap/terület. 
3) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Rendeletnek 
megfelelően az Auto News Kiadó számára a III. Retro Mobil Hegyi Felfutó közösségi 
rendezvény lebonyolításához szükséges közterület-foglalási engedélyt a testületi határozat 
értelmében 20%-os díjkedvezménnyel adja ki. 
 

Határidő: 2014. augusztus 22. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Visnyovszky András közterület használati díj megfizetésétől való eltekintés iránti 
kérelmének megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Visnyovszky András közterület használat iránti kérelmet nyújtott be, 
mely szerint a Visegrád 064 hrsz-ú területen, Szentgyörgypusztán a „Gondűző” előtti 80 m² 
nagyságú közterületet szeretné kerthelyiség céljára használni határozatlan ideig. Kéri, hogy az 
önkormányzat a területre vonatkozó közterület használati díj megfizetésétől tekintsen el, 
cserébe vállalná a 064 hrsz-ú terület havi rendszerességgel történő fűnyírását illetve a 
hulladék összegyűjtését. A rendelet szerint a közterület használati díj 2000,- Ft/m²/hó lenne, 
az ettől való eltekintéshez testületi döntésre van szükség.  
 
Bálint Zsolt: Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrző Bizottság tárgyalta, azt javasolja, hogy az 
önkormányzat 2014. december 31-ig adjon engedélyt, ez alatt az idő alatt kiderül, hogyan 
tudunk együtt működni. A teljes terület 3080 m², a Bizottság azt kéri feltételül szabni, hogy 
Visnyovszky András ezt a területet havonta kaszálja le és az ott lévő buszmegállót, valamint a 
szemben lévő buszmegállót és az odavezető járdarészt is tartsa rendben. Ez vonatkozik a téli 
hónapokra is, tehát hó eltakarítást és a síkosság mentesítést is el kell végeznie.  
 
Bártfai István: Veszélyesnek tartja, hogy önkormányzati feladatot magánszemélynek 
adjanak át.  
 
Félegyházi András: Amennyiben Visnyovszky András vállalja ezt a feltételt, akkor úgy 
gondolja, hogy el is fogja végezni a feladatokat, így az önkormányzat teljesíti a feladatát 
általa. Tulajdonképpen ő ajánlotta fel a terület rendbetartását, a túloldali buszmegállóról nem 
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tud, de az engedély kiadása előtt ezt tisztázni fogja vele. Amennyiben nem vállalja, akkor a 
téma a szeptemberi testületi ülésen újra előkerül.  
 
Hintenberger András: A közterületen hulladékgyűjtésre, illetve elszállításra neki, mint 
magánszemély nincs engedélye, tehát a megfogalmazás során erre figyelemmel kell lenni, a 
karbantartás megfogalmazást javasolja használni. 
 
Mikesy Tamás: Javasolja, hogy a terület fűnyírása helyett pedig terület gondozása legyen a 
megfogalmazás.  
 
Félegyházi András: Tehát akkor a Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrző Bizottság módosító 
javaslata az volt, hogy a két buszmegálló karbantartása is legyen feltétel. Kérdezte a 
képviselőket, aki ezen módosító javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
181/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint Visnyovszky András 
részére kiadandó ingyenes közterület foglalási engedély feltétele terjedjen ki a vendéglátó-
ipari egység (Gondűző) előtti buszmegállók folyamatos karbantartására is.  
 

Határidő: 2014. augusztus 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Hintenberger András képviselő úr módosító javaslata az volt, hogy a 
hulladékgyűjtés szó helyett a valamint a „folyamatos karbantartás” megfogalmazás kerüljön a 
határozatba.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
182/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyólag Hintenberger András azon 
módosító javaslatát elfogadja, mely szerint Visnyovszky András részére kiadandó ingyenes 
közterület foglalási engedély feltétele a terület vállalkozó általi folyamatos karbantartása 
(fűnyírás, tisztántartás, hó-és jégmentesítés). 

 
Határidő: 2014. augusztus 15. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az elfogadott módosításokkal együtt az 1. 
számú határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
183/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visnyovszky András 
vállalkozó részére közterület használati díj megfizetésétől való eltekintés iránti kérelmének 
helyt ad, azaz 2014. augusztus 15-től 2014. december 31-ig az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Visegrád 064 hrsz-ú 80m2-es közterületet ingyenesen biztosítja Visnyovszky 
András részére vendéglátó terasz céljára. A közterület használat ingyenességének feltétele a 
vállalkozó által a terület, valamint a vendéglátó egység előtti buszmegállók folyamatos, 
karbantartása (fűnyírás, tisztántartás,  hó-és jégmentesítés). 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Visnyovszky András 
részére az 1. pontban foglaltaknak megfelelően „a közterület használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati 
rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határidő: 2014. augusztus 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: A Rhus Hirta Kft ajánlatának megvitatása a Visegrád 175/4 és 175/5 hrsz-ú 
ingatlanon (VIFA Kft. telephelye) lévő tároló hely bérlésére vonatkozóan 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A biokazán fűtéséhez szükséges fa, a beton körgyűrűk valamint a lelátó 
rendszer tárolása miatt tavaly augusztusban döntött úgy a testület, hogy bérleti szerződést köt 
a VIFA Kft-vel, a telephelyén levő zárható tároló helyiség használatára. A lejáró bérleti 
szerződés után Ördög István jelezte, hogy nem tudja tovább bérbe adni az ingatlant, mert az 
egész telephelyet bérbe adta a Rhus Hirta Kft-nek, tehát már csak a bérlőtől bérelheti tovább 
az önkormányzat a tároló helyet. Mint ismeretes az önkormányzat a VIFA Kft által az évek 
folyamán felhalmozott adótartozásából kompenzáció révén egyenlítette ki a bérleti díjat. Rhus 
Hirta Kft 2014. július 16-án kelt levelében jelezte, hogy egy éves határozott időtartamra havi 
50.000 Ft, Áfa mentes bérleti díj ellenében hajlandó bérbe adni az önkormányzatnak a 
bérleményében lévő 209 m2 alapterületű önálló bejárattal rendelkező fedett, zárt, tolóajtóval 
felszerelt épületet, valamint az udvarból fagerendák és betonkörgyűrűk tárolására 60 m2 
alapterületű részt. Mivel a Rhus Hirta Kft egy új alapítású cég, ebből kifolyólag az 
önkormányzattal szemben semmilyen tartozása nincsen, ezért kompenzálás útján az 
önkormányzat nem tudja kiegyenlíteni a bérleti díjat, hanem csak a költségvetése terhére. A 
telephely bérbevétele esetén egyébként a szükséges pénzügyi fedezet a 2014. évi költségvetés 
általános tartalék soron rendelkezésre áll.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrző Bizottság tárgyalta, kiderült, hogy a Rhus 
Hirta Kft nem bérlője, hanem csak használója ennek a területnek, és van még egy harmadik 
cég, akinek a VIFA odaadta a telephelyet, tehát az önkormányzat ilyen módon nem is tudja 
pontosan kivel kellene szerződést kötnie. A Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrző Bizottságnak az 
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a javaslata, hogy továbbra is az eddigi összegért kösse meg a VIFA-val a bérleti szerződést az 
önkormányzat és a VIFA döntse el, hogy kinek fizeti ki a havi 50.000,- Ft-ot, amennyit kért a 
Rhus Hirta Kft. Így az önkormányzat az adóból továbbra is le tudja írni, és nem a 
költségvetésből kell kifizetnie a havi 50.000,- Ft-ot.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mivel itt van néhány dolog, ami felvetődött, ezeket tisztázni 
szükséges, ezért javasolja, hogy vegyék le napirendről ezt a témát, most ne hozzon határozatot 
a testület.  
 
Félegyházi András: Egyetértett alpolgármester úr javaslatával, ezért kérdezte a képviselőket, 
aki egyetért a napirendi pont levételével, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a „Rhus Hirta Kft ajánlatának megvitatása a Visegrád 
175/4 és 175/5 hrsz-ú ingatlanon (VIFA Kft. telephelye) lévő tároló hely bérlésére 
vonatkozóan” című napirendi pontot leveszi napirendről. 
 
11. npr: Árvízvédelmi mű mobil elemeinek tárolására szolgáló épület helyének 
megváltoztatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A részletes előterjesztést már jó hosszú ideje megkapta a testület, mint 
munkaanyagot, és ennek kapcsán most dönteni is szükséges lenne. Az árvízvédelmi mű mobil 
fal elemeinek tárolására korábban a rendőrségi épület udvarán terveztek építeni egy 
tárolóhelyet. Ennek alapján folyt le a közbeszerzés, ennek alapján adott ajánlatot a kivitelező. 
Az a helyzet állt elő, hogy változni fog a közeljövőben a Duna mértékadó árvízszintje, 
ráadásul ez már be is következett, ebből kifolyólag az árvízvédelmi művel oly módon kell 
megépíteni, hogy az továbbtervezhető, továbbépíthető legyen. Olyan tárolóépületet kell 
építeni, ahol a jelenleg tervezettnél kétszer vagy két és félszer nagyobb elem is elhelyezhető, 
de legalábbis olyan helyen kell, hogy épüljön, hogy a későbbiekben bővíthető legyen. A 
rendőrségi udvar erre nem alkalmas, sőt a jelenlegi terv is éppen hogy kivitelezhető lenne. Az 
előzetes felmérések, vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a sportpálya parkolójának közvetlen 
környezete lehet az, ahol ez a tároló épület mindenféle szempontból megvalósítható. Tehát az 
előterjesztés röviden arról szól, hogy ezt az új területet jelölné ki az önkormányzat az 
árvízvédelmi mű mobil fal elemeinek tárolására. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
184/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat a 
„Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004 
azonosító számú pályázat kapcsán megvalósuló árvízvédelmi mű mobil elemeinek tároló 
épületét az eredetileg tervezett 38 hrsz-ú Visegrád Fő u. 57. szám alatti ingatlan helyett, mivel 
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ott aránytalanul nagy anyagi és szellemi ráfordítással járna megvalósítása, a Visegrád 166 
hrsz-ú ingatlanon (Sportpályán) szándékozik megvalósítani.  
2. A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az árvízvédelmi mű 
mobil elemeinek tároló épületének az új helyszínen Visegrád 166 hrsz-ú ingatlanon 
(Sportpályán) történő megvalósítása érdekében a szükséges egyeztetéseket az illetékes 
hatóságokkal folytassa le és az egyeztetések eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 30. 

 
12. npr: Bártfai István képviselői tiszteletdíj felajánlásának jóváhagyása 
Előterjesztő: Bártfai István képviselő 
 
Félegyházi András: Felkérte Bártfai István képviselőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Bártfai István: A Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület javára, sportfejlesztésre lemond az ez 
évre járó 9 havi tiszteletdíjáról.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki a tiszteletdíj felajánlását jóváhagyólag elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
185/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bártfai István képviselő 2014. év 1-9 hónapra járó 9 havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, 
azaz 485.955 Ft a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület (2025 Visegrád, Sziget u. 5.) javára 
történő felajánlását. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
felajánlás kapcsán a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesülettel kötendő - a határozat mellékletét 
képező tartalmú - támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 
13. npr: Mikesy Tamás képviselői tiszteletdíj felajánlásának jóváhagyása 
Előterjesztő: Mikesy Tamás képviselő 
 
Félegyházi András: Mikesy Tamás képviselő az alábbiak szerint szeretné felajánlani 8 havi 
tiszteletdíját: 1 havi díj igazságügyi közlekedésügyi szakértő díjazására, 1 havi díj a kemping 
területének kőmentesítésére, 5 havi díj a Szent György Lovagrend támogatására, 1 havi díj a 
hivatal épületének szellőztetésére és a templom hangosításához szükséges kábelek 
beszerzésére. 
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Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki a tiszteletdíj felajánlását jóváhagyólag elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
186/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő 2014. év 2-9 hónapra járó 8 havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, 
azaz 431.960,- Ft felajánlását az alábbiak szerint: 
1 havi díj igazságügyi közlekedésügyi szakértő díjazására 
1 havi díj a kemping területének kőmentesítésére  
5 havi díj a Szent György Lovagrend támogatására 
1 havi díj a hivatal épületének szellőztetésére és a templom hangosításához szükséges kábelek 
beszerzésére 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
felajánlások kapcsán a  támogatási szerződések aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Ideiglenes deponáló hely kijelölése az árvízvédelmi gát építése kapcsán 
Előterjesztő: Bártfai István képviselő 
 
Félegyházi András: Felkérte Bártfai István képviselőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Bártfai István: Az árvízvédelmi gát kivitelezője a sportpálya parkoló egy részét fogja 
használni depóként, de úgy tűnik, hogy ez nem lesz elég, tehát egy nagyobb területre lenne 
szüksége. A Városfejlesztési Bizottság megvizsgálta ennek lehetőségét és a városközpont 
területén a 78 hrsz-ú telken lenne lehetőség ideiglenes depó kialakítására. A területért kérelem 
ellenében használati díjat is lehetne kérni 440 Ft /m² áron.  
 
Félegyházi András: Ez a terület tulajdonképpen a Csekő ház mögötti rész és tulajdonképpen 
szegélykövek tárolásáról lenne szó, melyek részben újrahasznosíthatóak lesznek, tehát lesz 
olyan, amit összezúznak és például az építkezésen felhasználják a járdaalapba. Itt a közterület 
használati díj azt szolgálja, hogy a kivitelezőt rákényszerítse arra, hogy a lehető legrövidebb 
ideig használja a területet. 
 
Bártfai István: Kikötésként az engedélybe legyen benne, hogy a munkagépek csak 
hétköznapokon 8-tól 16 óráig dolgozhatnak.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
ezért kérdezte a képviselőket, aki az általa ismertetett határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
187/2014. (08.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az árvízvédelmi beruházás 
kapcsán erre irányuló kérelem esetén a Magyar Vízépítő Zrt-nek az önkormányzat 
tulajdonában lévő 78 hrsz-ú ingatlant 440 Ft/m² áron ideiglenes tároló helynek jelöli ki, kő 
deponálás céljára. A területen a munkavégzés hétköznaponként reggel 8 órától délután 16 
óráig történhet és a vállalkozó köteles a területet az eredeti állapotának megfelelően 
visszaadni. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András       Eőryné Dr Mezei Orsolya 
    polgármester                       jegyző h.  
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
 
Szám:    20/2014. 
Határozatok száma: 188-200/2014 (09.04.)  
Rendelet száma:  8/2014. (IX. 05.) 
     
   
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. szeptember 4-én megtartott nyílt üléséről 

 
 

1. Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2013/2014. nevelési évi tevékenységéről 
2. Sovány József, Szatmári Nóra, Vaik Viktorné a 187 és a 188 hrsz-ú ingatlanokból 

területrészek eladására érkezett kérelmük megvitatása 
3. Visegrádi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása 
4. 263/3-as helyrajzi számú magántulajdonú, lakóövezetben lévő telekhez vezetendő 

úttal kapcsolatos geodéziai mérés és szakértői vélemény megrendelése és 
költségeinek megosztása 

5. Visegrádi Helyi Termelői Piac üzemeltetőjének módosítása 
6. A Szavazatszámláló Bizottságba kieső tagok helyére új tagok választása 
7. A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a  közterületek 

rendjéről szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítására a Magyar 
Posta Zrt-től érkezett kérelem megtárgyalása 

8. Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért támogatásának kérelme a 
Visegrádon rendezendő családi nap és nemzetközi konferencia megrendezéséhez 

9. Akron Reklámiroda Bt. közterület használati díj megfizetésétől való eltekintés 
iránti kérelmének megvitatása 

10. Polgármesteri Hivatal épület állapotának, készültségi fokának megállapítása 
érdekében igazságügyi szakértő kirendelésének kérelmezése 

11. Rhus Hirta Kft. ajánlatának megvitatása a Visegrád 175/4 és 175/5 hrsz-ú 
ingatlanon (VIFA Kft. telephelye) tároló hely bérlésére 

12. A Pázmány Péter u. 3. szám ingatlan mögött támfal helyreállítására vis maior 
pályázaton elnyert és fel nem használt támogatásról történő lemondás 

13. Árvízvédelmi beruházás kapcsán ideiglenes tároló hely kijelölése tárgyában 
hozott 187/2014. (08.14.) Ökt. határozat módosítása 

14. Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester tiszteletíj felajánlásának jóváhagyása 
15. Egyebek 

 
 
 



 2 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Félegyházi András polgármester 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
Hintenberger András 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
 

 
Meghívott: 
    Rüll Tamás főépítész 
    Dobó Istvánné leköszönő mb. óvodavezető 
    Gyurián Mária mb. óvodavezető 
    Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezető 
    Vaik Viktorné 
 
 
Távol maradt képviselő: 
 
 
    Mikesy Tamás 
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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 úr jelezte, hogy kicsit késik Mikesy Tamás képviselő pedig a mai ülésen nem 
tud részt venni. Ismertette az ülés napirendjét. Javasolta felvenni napirendre a 263/3-as 
helyrajzi számú magántulajdonú, lakóövezetben lévő telekhez vezetendő úttal kapcsolatos 
geodéziai mérés és szakértői vélemény megrendelését, költségeinek megosztását, valamint a 
helyi termelői piac üzemeltető módosításával kapcsolatos előterjesztést. Továbbá javasolta 
azon napirendi pontok előre vételét a sorban, amelyhez meghívott vendégek érkeztek. 
Mivel a napirendhez kapcsolódóan egyéb módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki annak kiegészítésével egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend módosítását elfogadja. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a napirendet a módosítással együtt 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadja. 
 

1. npr: Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2013/2014. nevelési évi tevékenységéről 
 Előterjesztő:   Félegyházi András polgármester 
 Meghívottak: Dobó Istvánné leköszönő mb. óvodavezető 
              Gyurián Mária mb. óvodavezető 
 
Félegyházi András: Felkérte Dobó Istvánné leköszönő megbízott óvodavezetőt, hogy 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Dobó Istvánné: Röviden összefoglalta az írásos beszámolóját, melyet még ő állított össze, 
tekintve, hogy a 2013/2014-es nevelési év az ő vezetése alatt zajlott. 
 
Hintenberger András: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és ismét bebizonyosodott, hogy 
egy nagyon jó szakmai színvonalú élet zajlik az óvodában és köszöni a bizottság a részletes 
beszámolót. A Bizottság a jövőre nézve javasolja, hogy az önkormányzat közösen az 
óvodával és az iskolával dolgozzon ki egy szempontrendszert, amely szerint a jövőben a 
beszámolókat ezen intézmények elkészíthetik.  
 
Félegyházi András: Tájékoztatást adott arról, hogy az óvoda bővítésével kapcsolatosan 
lezajlott egy meghívásos tervpályázat, melynek előkészítésében sok segítséget kapott az 
önkormányzat az óvoda vezetésétől.  
Ezen alkalommal is a Képviselő-testület nevében megköszönte Dobó Istvánnénak az 
óvodában eltöltött hosszú évek munkáját, pedagógusként és óvodavezetőként. A nyugdíjas 
évekre pedig tartalmas időtöltést kíván. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, ezért kérdezte 
a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
188/2014. (09. 04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fellegvár Óvoda 
2013/2014. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Sovány József, Szatmári Nóra, Vaik Viktorné a 187 és a 188 hrsz-ú 

ingatlanokból területrészek eladására érkezett kérelmük megvitatása 
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 Meghívott: Vaik Viktorné 
 

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az önkormányzat 2014. tavaszán elkezdte a Bányatelepi járda építési 
munkáit. A kivitelezési munkák során derült ki, hogy az engedély és a tervdokumentáció 
előírásainak megfelelően épített járda 12 m2-es területrészben érinti a 188 hrsz-ú, míg 46 m2-
es területrészben a 187 hrsz-ú ingatlanokat, melyekben Sovány József, Detrano Klara és Vaik 
Viktorné tulajdonrésszel rendelkezik. A Városfejlesztési Bizottság javaslatára a hivatal 
felkereste a tulajdonosokat, hogy hajlandóak-e eladni a területrészeket és ha igen, akkor 
milyen összegű m² áron. A tulajdonosok nyilatkoztak arról, hogy 17.500,- Ft/m² vételáron 
hajlandóak eladni a területrészeket, illetve feltételként szabták még, hogy az érintett 
területrészek megvásárlásával, átméretésével és átírásával kapcsolatos valamennyi költség a 
vevőt terheli. A vevő köteles továbbá az új állapotnak megfelelő helyzet ingatlan-
nyilvántartásba történő feltüntetéséről az adásvételtől számított legkésőbb 6 hónapon belül 
gondoskodni. Ezt követően a Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ajánlatot és 
kialakította álláspontját. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és nem javasolja a 
megvásárlást, hanem helyette tervmódosítást javasolt, és a módosított terv már el is készült.  
 
Félegyházi András: Valójában az történt, hogy a terv elkészítésekor valójában egy korábbi 
telekkönyvi állapotot vett alapul a tervező, aztán történt ott egy telekrendezés és emiatt került 
át a jogi határ oda, ahova került és emiatt történhetett az, hogy ez a járdaszakasz a 
magánterületeken került megépítésre. A Bizottság azt mérlegelte, hogy a vételár, illetve a 
járulékos költségekkel szemben a meglévő járdának az áthelyezése a jogi határra kisebb 
költségből megoldható.  
 
Vaik Viktorné: Elmondta, hogy tulajdonképpen az önkormányzat kereste meg ezzel a 
problémával és akkor ő is kimérette a területet, így kiderült, hogy nem jó helyre rakták a 
járdát. Örül annak, hogy pont kerül ennek a történetnek a végére és a tulajdonuk rendezésre 
kerül ez által. Sajnálatosnak tartja azonban, hogy a levelére sokáig nem kapott választ, pedig a 
közigazgatási eljárási törvény szerint az ügyintézési határidő 21 nap. 
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Dr Szabó Attila: Ez ügyben a döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre, és a 
szabadságolások miatt a nyár folyamán nem volt testületi ülés. Egyébként az ügy fajtáját 
tekintve nem hatósági ügy, tehát erre nem a közigazgatási hatósági eljárási törvény 
rendelkezései vonatkoznak, így az ügyintézési határidőt tekintve sem a 21 nap az irányadó.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több 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, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
189/2014. (09. 04.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Városüzemeltetési- 
és Városfejlesztési Bizottság javaslatára is - úgy dönt, hogy Sovány József, Szatmári Nóra és 
Vaik Viktorné kérelmét nem fogadja el, azaz a Visegrád 187 hrsz.-ú „beépítetlen terület” 
művelési ágú ingatlanukból 46m2-es és a Visegrád 188 hrsz.-ú „beépítetlen terület” művelési 
ágú ingatlanukból 12m2-es területrészeket a magas vételár miatt nem vásárolja meg. 
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Bányatelepi 
járda nyomvonalának olyan módon történő áthelyezése érdekében járjon el, hogy az ne vegye 
igénybe a Visegrád 187 és a 188 hrsz.-ú ingatlanokat, azaz kezdeményezze az engedélyes 
tervdokumentáció illetve a hatósági engedély módosítását. 
3) A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Város és Községgazdálkodási Csoportot, hogy a 
módosított engedélyek megérkezését követően a Bányatelepi járdát helyezze át úgy, hogy a 
Visegrád 187 és a 188 hrsz.-ú ingatlanokból területrészek ne legyenek igénybe véve. 
4) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Sovány Józsefet, 
Szatmári Nórát és Vaik Viktornét a képviselő-testületi döntésről írásban értesítse. 
 
Határidő: 2. pont esetén 2014. október 31. 
  3. pont esetén 2014. november 30. 
  4. pont esetén 2014. szeptember 8. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

3. npr: Visegrádi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 Meghívott: Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezető 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Cégbíróság Cg.13-09-139872/28. számú végzésében hiánypótlásra hívta 
fel a társaságot, hogy többek között módosítsa az alapító okiratát úgy, hogy az feleljen meg a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, ennek keretében 
különösen javítsa a Gt-re utalással meghatározott rendelkezéseket, cserélje az alapító 
okiratban a további, már nem hatályos törvényhelyekre történő utalást. Az alapító okirat 
módosítását indokolja továbbá, hogy Bozzay Péter ügyvezető megbízatása 2014. szeptember 
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30-val lejár és a városközpont projekt befejezési határideje a Polgármesteri Hivatal felújítási, 
átalakítási munkáinak ismert okok miatti elhúzódása okán, megbízatását legalább 2015. 
március 31-ig meg kell hosszabbítani.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás, valamint 
a határozati javaslathoz módosító indítvány nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, 
aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
190/2014. (09. 04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Visegrádi Városfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlési jogai gyakorló szerve a 2010. augusztus 16-án 
elfogadott Alapító Okiratot módosító 143/2014. (06.19.) számú határozatában foglaltak és a 
Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróság Cg. 13-09-139872/28. (2014.08.04.) számú 
végzése alapján az Alapító Okiratot módosítja. 
1. Az Alapító Okirat bevezetőjében és az Alapító Okirat III/2. pontjában a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.) alapján tevékenykedő Alapító 
Önkormányzat - mint a Társaság taggyűlési jogait gyakorló szerve -  rögzíti, hogy  a Polgári 
Törvénykönyv hatálybalépéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9.§. (1)-(2) bekezdéseiben 
foglaltak értelmében Társaság továbbra is a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. 
törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel összhangban működik, s ennek megfelelően az 
Alapító Okiratot módosítja. 
2. Az Alaptó Okirat IV. fejezetében rögzítésre kerül, hogy a Társaság törzstőkéjének 500.000 
forintról 3.000.000 forintra történő emelése érdekében az Önkormányzat tagi befizetéssel, a 
Társaság pénzforgalmi számlájára átutalt 2.500.000 forintot bocsátott a Társaság 
rendelkezésére. 
3. A Társaság VI/10. pontjában rögzített módon, a  2014. február 1-től 2014. szeptember 30-
ig  megbízási  jogviszonyban lévő megválasztott ügyvezetőjének, Bozzay Péternek (Budapest, 
1976. október 28. an: Dr. Benedetti Gyöngyi, 1014.Budapest, Fortuna u. 14.) a megbízatását 
2015. március 31-ig meghosszabbítja. Egyúttal a megválasztott ügyvezető és a felügyelő 
bizottság tagjaira vonatkozó, Ptk-ban rögzített összeférhetetlenségi szabályaival az Alapító 
Okiratot kiegészíti (VI/10.1-10.2. pont - VI/ 11.1 -11.2. pont).    
4. A Képviselő-testület  
- a Visegrádi Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratát a módosításokkal (beleértve a 2013. január 
31-i, 2014. január 16-i és június 19-i módosításokat is) egységes szerkezetbe foglalva  
elfogadja azzal, hogy az elfogadott Alapító Okirat egy hiteles példánya a Képviselő-testület 
2014. szeptember 4-i ülése jegyzőkönyvének mellékletét képezi, 
- felkéri a polgármestert, hogy az általa aláírt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot a Képviselő-testület ezen határozatának egy példányával és mellékleteivel    
(ügyvezetői aláírási címpéldánya, törzstőke kiegészítés átutalását tartalmazó bizonylatok,  
ügyvezetői és felügyelő bizottsági tagok elfogadó-összeférhetetlenségi nyilatkozatai) - jogi 
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képviselő közreműködésével - terjessze a Budapest Környéki Törvényszékhez, mint 
Cégbírósághoz a Cg. 13-09-139872/28. számú végzésre hivatkozással. 
 

Határidő: 2014. szeptember 20. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: 263/3-as helyrajzi számú magántulajdonú, lakóövezetben lévő telekhez 

vezetendő úttal kapcsolatos geodéziai mérés és szakértői vélemény megrendelése 
és költségeinek megosztása 

 
Félegyházi András: Felkérte Rüll Tamás városi főépítészt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Rüll Tamás: Essősy Ádám azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a családja 
tulajdonában lévő 263/3 helyrajzi számú, lakóövezetben lévő telekhez közútcsatlakozást 
biztosítson. A telek a 247 hrsz-ú árokkal van közvetlen kapcsolatban, amin keresztül utat 
lehetne létesíteni, illetve egy másik lehetőség, ha a Rákóczi úti sorházak irányából történő 
megközelítés, de ez jogi problémákat vet fel, hiszen a 248 hrsz-ú ingatlan megszakítja ezt az 
utat. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az ügyet és azt az álláspontot alakította ki, hogy 
ahhoz, hogy el lehessen dönteni, hogy ki lehet-e alakítani az utat szükség van egy geodéziai 
mérésre, illetve egy szakértői véleményre. A kérelmező jelezte, hogy az előkészítés, rendezés 
és kivitelezés költségeiből részt vállal és kérte a testületet, hogy adjon erre javaslatot. A 
Bizottság 50-50%-os költségmegosztást javasolt.  
 
Félegyházi András: A bekért árajánlat alapján a teljes költség 310.000,- Ft, ami önmagában 
nem indokolná azt, hogy ez testület előtt szerepeljen, viszont ez egyrészt maga után vonhat 
HÉSZ módosítást, ami akkor majd testületi téma lesz, illetve az összeg nem volt a 
költségvetésbe tervezve, tehát csak az általános tartalék terhére lehet kötelezettséget vállalni. 
 
Hintenberger András: Felvetődött, ha sikerülne kialakítani itt az utat, akkor van néhány 
ingatlan a terület felett jobbra, akiknek korábban építési engedéllyel rendelkeztek, viszont 
csak gyalogosan tudják megközelíteni az ingatlanaikat, ezért ők is érdekeltek lennének ennek 
a közút csatlakozásnak a kiépítésében.  
 
Félegyházi András: Kérte, hogy ezt a felvetést majd főépítész úrnak is részletesen jelezze, 
hogy a felmérés során ezt már figyelembe tudják venni.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás, valamint a határozati 
javaslathoz módosító indítvány nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
191/2014. (09. 04.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli a 247-
es és 1053-as helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon kialakítandó közút 
megvalósíthatóságát tisztázó földmérést és elemzést, melyet Essősy Ádámmal közösen 50-
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50%-os megosztásban finanszíroz. A geodéziai mérés és úttervezői szakvélemény 
elkészítéséhez az önkormányzat által vállalt összeg 155.000 Ft. 
2) A képviselő-testület a költségeket az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014. (II.14.) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
 

Felelős: Rüll Tamás 
Határidő: 2014. szeptember 11. 

 
5. npr: Visegrádi Helyi Termelői Piac üzemeltetőjének módosítása 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 Meghívott: Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezető 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület még 2012. júniusában döntött arról, hogy helyi 
termelői piacot hoz létre, melynek helyét a tornacsarnok, a Mozi köz és a 11-es főút által 
határolt területen jelölte ki, az üzemeltetési feladatokra a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg, melyre együttműködési megállapodást is kötöttek. A 
testület a 144/2014. (06.19.) határozatában döntött arról, hogy az „ezeréves Visegrád 
városközponti fejlesztés” projekttel kapcsolatban előírt piac működtetésével együtt járó 
feladatok ellátását egyelőre 2014. december 31-ig a Visegrádi Városfejlesztő Kft-ra ruházza 
át. Az Önkormányzatnak, ezért a Pro Visegrád Kft-vel a Visegrádi Helyi Termelői Piac 
üzemeltetésére 2012. augusztus 3-án kötött együttműködési megállapodást fel kell mondania 
és a VVF Kft-vel ezen feladatok ellátására szerződést kell kötnie. Szükségessé vált a piac 
helyének pontosítása is, mivel 2014. szeptember 7-én újra beinduló termelői piac nem a 
korábban megjelölt „füves” területen, hanem a Rendezvényépületben és téren fog működni a 
továbbiakban. Visegrád Város helyi termelői piaca minden hét vasárnapján április 1-től 
október 31-ig 7 és 13 óra között, november 1-től március 31-ig 9 óra és 13 óra között tart 
nyitva. 
 
Bártfai István: Ki gondoskodik a nyilvános helyiségek tisztításáról, az együttműködési 
megállapodásba ezt nem látta konkrétan? 
 
Dr Szabó Attila: Jogszabályi előírás alapján az üzemeltető kötelezettsége a tisztántartás, az 
együttműködési megállapodásba felsőbb szintű jogszabályt nem célszerű megismételni.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint azért kellene ezt rögzíteni, mert köztudott, hogy nem csak 
piac működik a rendezvénytéren, hanem adott esetben koncertek is vannak és jelenleg nem 
tisztázott, hogy kinek a feladata a helyiségek és a terület takarítása. 
 
Dr Szabó Attila: Az együttműködési megállapodás 8. pontja tartalmazza, hogy az üzemeltető 
felelős a rendelkezésre bocsátott önkormányzati terület tisztántartásáért és a piac rendjéért. 
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy a piac tekintetében ennek a kérdésnek a 
szabályozása rendben van. Egyéb esetekben is nagyjából működött, hogy az, aki a területet 
használta, rendezvényt tartott, vagy büfét üzemeltetett az ő feladata volt, ennek a 
tisztántartása. Kétségtelen, hogy volt, amikor ez nem működött és nagy köszönet két 
hölgynek, akik társadalmi munkában ezt a feladatot elvégezték. 
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Bozzay Péter: Véleménye szerint ezt a feladatot érdemes volna a közeljövőben egy kézben 
tartani, elkerülendő a vitákat és egymásra mutogatásokat, hogy éppen ki használta a teret, a 
mellékhelyiségeket, illetve a kiszolgáló épületet és miért nincs kitakarítva.  
Félegyházi András: Egyetértett a felvetéssel ezt valóban meg kell oldani. Célszerű volna egy 
kézben tartani ezt a feladatot, hogy például mindig lehessen tudni, hogy kinél van a kulcs és 
ki felel a terület és az épület rendbetételéért.  
 
Schüszterl Károly: Ki fogja az elárusító helyeket felállítani és leszerelni. 
 
Félegyházi András: Ennek a megszervezése a piac felügyelő dolga. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás, valamint a határozati 
javaslathoz módosító indítvány nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
192/2014. (09. 04.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 199/2012. (06.25.) ökt 
határozata alapján létrehozott „Visegrád Város helyi termelői piaca” elnevezésű termelői 
piac üzemeltetési feladatainak ellátására a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft-nek adott megbízást visszavonja, a Kft-vel kötött együttműködési megállapodást 
azonnali hatállyal felmondja.  
2) A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy „Visegrád Város helyi termelői piaca” 
elnevezésű minden hét vasárnapján április 1-től október 31-ig 7 és 13 óra között, november 1-
től március 31-ig 9 óra és 13 óra között nyitva tartó termelői piac üzemeltetési feladatainak 
ellátására a Visegrádi Városfejlesztő Kft-t (2025 Visegrád, Fő u. 81.) bízza meg, mellyel a 
feladatok ellátására - a határozat mellékletét képező tartalommal - együttműködési 
megállapodást köt. 
3) A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy a 199/2012. (06.25.) ökt határozata alapján 
létrehozott helyi termelői piac helyéül kijelölt az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 
Magyar László Tornacsarnok és a 11-es számú főút, Moziköz közötti terület, azaz a 
Rendezvényépületet és teret (Visegrád, Fő u. 34., 85/1 hrsz) ingyenesen bocsátja a helyi 
termelői piac üzemeltetőjének a Visegrádi Városfejlesztő Kft rendelkezésére. 
4) A piacon történő árusítás ingyenes. 
5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrádi Városfejlesztő Kft-vel 
kötendő együttműködési megállapodás aláírására. 
6) A képviselő-testület egyúttal felkéri a polgármestert a helyi termelői piac üzemeltetőjének 
változásával kapcsolatos hatósági bejelentést és ehhez szükséges jognyilatkozatokat az arra 
illetékes kereskedelmi hatóság felé tegye meg.    
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-
testület 6 fővel (7főből) van jelen, határozatképes –  
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6. npr: A Szavazatszámláló Bizottságba kieső tagok helyére új tagok választása 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület még februárban döntött a településen működő 1. és a 2. 
számú szavazókör illetve a nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjainak, 
illetve póttagjainak megválasztásáról. Idő közben többen jelezték, hogy velük szemben 
összeférhetetlenségi okok állnak fenn, vagy a választás napján nem tartózkodnak Visegrádon. 
Mivel a nemzetiségi szavazókörben póttag nincs, ezért ott Borsody István helyére új tagot kell 
választani, illetőleg az 1. számú szavazókörben Schandl Jánosné és Schandl Andrea esetében 
összeférhetetlenségi okok állnak fenn, Scheili Éva pedig nem tud részt venni a szavazás 
napján a bizottság munkájában egyéb okok miatt. Az 1. számú szavazókörben Bánóné Rédai 
Anna és Dubniczki Tiborné lenne az új tag és Szlovák Erzsébet a póttag. A nemzetiségi 
szavazókörben pedig Csepreginé Borostyán Anna lenne az újonnan megválasztott tag.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban  kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képviselőket, aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
193/2014. (09. 04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szabó Attila Helyi Választási Iroda 
vezetőjének indítványára a kieső szavazatszámláló bizottsági tagok helyére kellő számú póttag 
hiányában a „választási eljárásról” szóló 2013. évi XXXVI törvény 35.§ (2) bekezdése  
értelmében a következő személyeket választja meg: 
01. számú szavazókör: Polgármesteri Hivatal /Visegrád, Fő u. 81./  
 Tag:     Bánóné Rédai Anna   2025 Visegrád, Mátyás király u. 2. 
   Dubniczki Tiborné  2025 Visegrád, Harangvirág u. 28.  
 Póttag: Szlovák Erzsébet  2025 Visegrád, Zách Klára u. 21. 
Nemzetiségi szavazókör: Egészségház /Visegrád, Fő u. 38./ 
 Tag:   Csepreginé Borostyán Anna  2025 Visegrád, Mátyás király u. 11. 
 

Felelős: azonnal 
Határidő: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
7. npr: A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a  

közterületek rendjéről szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet 
módosítására a Magyar Posta Zrt-től érkezett kérelem megtárgyalására 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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Dr Szabó Attila: A közterületek állapotának ellenőrzése során megállapításra került, hogy a 
Magyar Posta Zrt. a Fő u. 77. szám alatt található épületén felszerelt posta cégtáblát közterület 
foglalási engedély nélkül helyezte ki. Emiatt a Magyar Posta Zrt. felszólításra került és 
válaszlevelében kérte, hogy, mint közfeladatot ellátó intézmény mentesüljön a közterület 
foglalási díj megfizetése alól, ami havonta 165 Ft lenne. A rendeletben eddig a rendészeti 
szervek mentesültek a díjfizetés alól.  
 
Félegyházi András: Az előterjesztés szerint két lehetőség van, az egyik, hogy határozatot hoz 
a testület, melyben nem ad helyt a kérelemnek és kötelezi a Magyar Posta Zrt-t, hogy fizesse 
meg a havi 165 Ft közterület foglalási díjat, a másik pedig, hogy módosítja a közterület-
használat engedélyezésével kapcsolatos rendeletet a vonatkozásban, hogy a postát, mint 
közfeladatot ellátó intézményt beemeli a díjfizetés alól mentesülők körébe.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, ezért először a 
határozati javaslatot tette fel szavazásra, kérdezte a képviselőket, aki elfogadja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 nem szavazattal, igen 
szavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen)  az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elutasította. 
 
Félegyházi András: Mivel a határozati javaslat nem került elfogadásra, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotja a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 
és a közterületek rendjéről szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
8/2014. (IX.05.) önkormányzati rendeletet.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2014. (IX.05.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről 
szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
8. npr: Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért támogatásának kérelme 

a Visegrádon rendezendő családi nap és nemzetközi konferencia 
megrendezéséhez 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért levélben fordult az 
önkormányzathoz, melyben az Alapítványuk visegrádi  programjához kér támogatást. Terveik 
szerint 2014. szeptember 5-7 között kerül megrendezésre a családi program, amit megelőz 
szeptember 3-6-ig egy általuk szervezett konferencia is. Az Alapítvány az itt töltött 
vendégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adó befizetése alól kér mentességet, ami 
80.360,- Ft összeget jelent. Mivel a költségvetésbe ez nem tervezett tétel, ezért az általános  
tartalék terhére finanszírozható.  
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Bálint Zsolt: A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2014. augusztus 27-én tartott 
ülésén tárgyalta a kérelmet és javasolja, hogy mivel az adót nem tudja az önkormányzat 
elengedni, ezért támogatás formájában teljesítse az Alapítvány kérelmét, az általuk 
befizetendő idegenforgalmi adó összeg nagyságrendben.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás, valamint 
a határozati javaslathoz módosító indítvány nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, 
aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
194/2014. (09. 04.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Transzplantációs 
Alapítvány a Megújított Életekért (1138 Budapest, Váci út 184.) Visegrádon 2014. szeptember 
5-7. között tartandó családi napját, valamint 2014. szeptember 3-6. között megrendezésre 
kerülő nemzetközi konferenciáját 80.360,-Ft-al támogatja.  
2) A képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014. (II.14.) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
9. npr: Akron Reklámiroda Bt. közterület használati díj megfizetésétől való 

eltekintés iránti kérelmének megvitatása 
 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Spáth Diána az Akron Reklámügynökség Bt. ügyvezetője közterület 
használat iránti kérelmet nyújtott be, mely szerint a Visegrád, Rév u. 1. szám alatt található 
Pálinkamúzeum előtt 0,15 m² nagyságú közterületet szeretne használni cégér és dugózó gép 
kihelyezése céljából határozatlan ideig. Kéri, hogy az önkormányzat a területre vonatkozó, 
havi 100,- Ft-os közterület használati díj megfizetésétől tekintsen el. Javasolja, hogy a 
kérelemnek adjon helyt a testület, mivel a szóban forgó cégér egyedi és olyan minőséget 
képvisel, mely az utcaképet nagyban javítja.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás, valamint a határozati javaslathoz 
módosító indítvány nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben 
szereplő 1. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
195/2014. (09. 04.) 
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HATÁROZATA 
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Akron Reklámiroda Bt 
(1132 Budapest, Visegrádi u. 52/b, képviseli: Spáth Diána ügyvezető) részére közterület 
használati díj megfizetésétől való eltekintés iránti kérelmének helyt ad.  
2) A képviselő-testület ingyenesen biztosítja 2014. szeptember 5-től az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Visegrád 94 hrsz-ú területből a Rév u. 1. számú ingatlan előtt 
0,15 m2-es közterületet az Akron Reklámiroda Bt. (1132 Budapest, Visegrádi u. 52/b, 
képviseli: Spáth Diána ügyvezető) részére cég és címtábla kihelyezésének céljára.  
3) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az Akron Reklámiroda 
Bt. részére az 2. pontban foglaltaknak megfelelően „a közterület használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati 
rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határidő: 2014. szeptember 8. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Polgármesteri Hivatal épület állapotának, készültségi fokának megállapítása 

érdekében igazságügyi szakértő kirendelésének kérelmezése 
 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Mint ismeretes a polgármesteri hivatal épületének kivitelezője 
bejelentette fizetésképtelenségét, levonult. A műszaki ellenőr Lévay László egy részletes 
épületfelmérést végzett, ami után az önkormányzat igyekezett elszámolni vele, de ez 
meghiúsult. Ezek után egyoldalú szerződésfelmondásra került sor az önkormányzat részéről. 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat természetesen be kívánja fejezni az épületet, a 
közbeszerzési eljárás elindult, viszont az elszámolás nem történt meg, ezért szinte bizonyos, 
hogy jogvita lesz a követelések tekintetében. Tehát a jogvita esetében az önkormányzat által 
megbízott műszaki ellenőr épületfelmérése nem bír bizonyító erővel, ezért szükséges egy 
olyan szakértő felkérése, aki ebben az állapotában felméri az épületet, hogy ne kelljen 
megvárni azt, amikor majd a bíróság rendel ki valakit, hiszen addigra már remélhetőleg 
folytatódni fog az építkezés. A határozati javaslatban azt indítványozza, hogy kérelmezze a 
testület az igazságügyi szakértő kirendelését, illetve az ehhez szükséges díjat, kb. 500.000,- 
Ft-ot biztosítsa az általános tartalék terhére. Ez az összeg is a Főv2 felé már jelzett követelés 
részét fogja képezni. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás, valamint a határozati javaslathoz 
módosító indítvány nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
196/2014. (09. 04.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „az egyes közjegyzői 
nem peres eljárásokról” szóló 2008. évi XLV törvény 21.§ (1) bekezdése alapján a Visegrád 
Fő u. 81. (650 hrsz) szám alatti Polgármesteri Hivatal épület állapotának, készültségi 



 14 

fokának, a FŐV-2 Építőipari és Beruházó Zrt által elvégzett munkáinak megállapítása 
érdekében  a területileg illetékes közjegyzőtől igazságügyi szakértő kirendelését kérelmezi.  
2) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő szakértő kirendelésének kérelmezéséhez 
szükséges 500.000 Ft-os becsült összeget az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014. (II.14) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a területileg illetékes 
közjegyzőtől igazságügyi szakértő kirendelését kérelmezze. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
11. npr: Rhus Hirta Kft. ajánlatának megvitatása a Visegrád 175/4 és 175/5 hrsz-ú 

ingatlanon (VIFA Kft. telephelye) tároló hely bérlésére 
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A képviselő-testület az augusztus 14-én tartott ülésén a Rhus Hirta Kft 
Visegrád 175/4 és a 175/5 hrsz.-ú ingatlanon (Vifa Kft telephelye) lévő tároló hely bérlésére 
vonatkozó ajánlatát tárgyalta, de döntés nem hozott, levette napirendjéről, mert a döntés 
meghozatalához szükségessé vált egyrészt annak tisztázása, hogy a Rhus Hirta Kft 
jogosultsággal rendelkezik-e a Vifa Kft telephelyén lévő tároló hely bérbeadására vagy sem, 
azaz az önkormányzat jogszerűen köthet-e vele bérleti szerződést vagy sem.  Másrészt 
tisztázni kell azt is, hogy az önkormányzatnak nem lehetséges-e továbbra is a VIFA Kft-vel, 
mint Visegrád 175/4 és a 175/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő tárolóhelyek tulajdonosával továbbra 
is szerződnie, hogy a felhalmozott adótartozását kompenzálhassa. Ezen kérdések tisztázása 
érdekében Félegyházi András polgármester tárgyalásokat folytatott a Rhus Hirta Kft 
ügyvezetőjével Dusfi Virággal és a VIFA Kft ügyvezetőjével Ördög Istvánnal. Ördög István 
elmondta, hogy a VIFA Kft-nek nincsen jogosultsága a Visegrád 175/4 és a 175/5 hrsz.-ú 
ingatlanainak bérbeadására, tehát az önkormányzattal nem tudja a lejáró bérleti szerződést 
meghosszabbítani. Az ingatlanokat csak és kizárólag a Rhus Hirta Kft, mint az ingatlanok 
bérlője adhatja bérbe, erre csak neki van jogosultsága. A polgármester úr kérte, hogy ezt 
okirattal is bizonyítsa, ezért egy nyilatkozatot juttatott el a VIFA Kft. arról, hogy a terület 
bérbeadására csak a Rhus Hirta Kft rendelkezik jogosultsággal. Az önkormányzat a Pilisi 
Parkerdő Zrt-től is kért be árajánlatot kb. 200-210 m2 alapterületű fedett, 100 m2 nyitott és 25 
m2 fedett, zárt tárolóhelyek bérbevételére. A Parkerdő 2014. szeptember 1-jén érkezett 
árajánlata szerint Visegrád Lepence-völgyi volt fafeldolgozó üzem területén havi 50.000 
Ft+ÁFA, azaz bruttó 63.500,- Ft áron tud tárolási lehetőséget biztosítani az önkormányzatnak.  
A Rhus Hirta Kft ajánlata a bérleti díj és a tárolás körülményei vonatkozásában kedvezőbb, 
mint a Pilisi Parkerdő Zrt. ajánlata. A Rhus Hirta Kft egy új alapítású cég, ebből kifolyólag az 
önkormányzattal szemben semmilyen tartozása nincsen, ezért kompenzálás útján az 
önkormányzat nem tudja kiegyenlíteni a bérleti díjat, hanem csak ha a költségvetése terhére 
finanszírozza.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás, valamint a 
határozati javaslathoz módosító indítvány nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki 
azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
197/2014. (09. 04.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. május 15-ig  
bruttó 50.000 Ft/hó bérleti díj ellenében a Rhus Hirta Kft-től (2027 Dömös, Vertel József út 
13.) bérbe veszi bérleményében lévő Visegrád, Bányatelep alatt található 209 m2 alapterületű 
önálló bejárattal rendelkező fedett, zárt, tolóajtóval felszerelt épületet, valamint az udvarból 
fagerendák és betonkörgyűrűk tárolására 60 m2 alapterületű részt tárolás, raktározás céljára.  
2) A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Rhus Hirta 
Kft-vel kötendő bérleti szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
12. npr: A Pázmány Péter u. 3. szám ingatlan mögött támfal helyreállítására vis 

maior pályázaton elnyert és fel nem használt támogatásról történő lemondás 
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Önkormányzat a Pázmány Péter u. 3. szám alatti ingatlanon és mögötte  
lévő pince és partfalomlás, földcsuszamlás miatt keletkezett károk megtérítésére és 
helyreállítására az ún. vis maior pályázaton támogatásban részesült. Közbeszerzési eljárást 
követően kiválasztott vállalkozó a munkálatokat elvégezte. A Magyar Államkincstár felé 
megtörtént a pénzügyi elszámolás, aki hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot, mivel a 
kivitelező által beadott árajánlat 41.137,- Ft-al kevesebb volt, mint az elnyert támogatás, ezért 
erről az összegről az önkormányzatnak le kell mondania.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás, valamint a 
határozati javaslathoz módosító indítvány nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki 
azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
198/2014. (09. 04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pázmány Péter utca 3. 
szám (610 hrsz) alatti ingatlanon és mögötte lévő pince és partfalomlás miatti károk 
helyreállítási építési munkák megvalósítása tárgyában a megítélt 24.727.000 Ft 
helyreállításhoz kapcsolódó támogatásból fennmaradó 41.137,- Ft támogatási összegről 
lemond, azt a továbbiakban nem kívánja érvényesíteni.  
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Határidő: azonnal 

Felelős:  Félegyházi András polgármester 
 

13. npr: Árvízvédelmi beruházás kapcsán ideiglenes tároló hely kijelölése tárgyában 
hozott 187/2014. (08.14.) Ökt. határozat módosítása 

 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A korábbi ülésen határozott arról a testület, hogy a Duna parton a Mozi 
köztől lefelé eső területet a Csekő ház vonalában bérbe adja ideiglenes depó céljára az 
árvízvédelmi beruházást végző cég részére. Időközben a cég ezt az igényét megoldotta 
másként, viszont most egy lényegesen nagyobb területre lenne igénye, szintén átmeneti depó 
jelleggel. A letermelt humuszt, a gát építési anyagát tárolnák az önkormányzat által kijelölt 
helyen. A bejáráson alkalmasnak vélt terület a Mozi köztől lefelé eső 73/1, 78 és a 81/2 hrsz.-
ú ingatlanok meglévő kerítéseken kívüli része. Mivel a terület önkormányzati tulajdonban 
van, ezért a kérelem elbírálásához a képviselő-testületnek, mint az ingatlanok felett a 
tulajdonosi jogokat gyakorló szervnek a hozzájárulása illetve engedélye szükséges. Az eredeti 
állapot helyreállítására természetesen a kivitelezőnek van kötelezettsége. A Pénzügyi 
Bizottság azt javasolja, hogy a kért 8150 m2-es területet 40.000 Ft/nap bérleti díj ellenében 
adja bérbe az önkormányzat a Magyar Vízépítő Zrt-nek. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás, valamint a határozati javaslathoz 
módosító indítvány nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
199/2014. (09. 04.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 187/2014. 
(08.14.) ökt határozat első mondatát módosítja.  
2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az árvízvédelmi beruházás kapcsán a Magyar 
Vízépítő Zrt részére (1075 Budapest, Madách Imre tér 4. II. emelet 1/a.) az önkormányzat 
tulajdonában lévő 73/1, 78 és a 81/2 hrsz.-ú ingatlanokból 8150m2 területet bérbe adja 
40.000 Ft/nap bérleti díj ellenében a védmű földmunkáinak a végzéséhez szükséges humusz és 
beépítendő töltésanyag ideiglenes tárolása céljára. A határozat egyéb rendelkezései 
változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
3)  A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a 
Magyar Vízépítő Zrt-vel kötendő bérleti szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 
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14. npr: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester tiszteletíj felajánlásának 
jóváhagyása 

 Előterjesztő: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármestert, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A 9 havi képviselői tiszteletdíját az alábbiak szerint szeretné 
felajánlani: A szeptember 12-14. között megrendezendő Városnapok keretén belül 
megvalósuló, „Térszínház – Pinkó és a szegényember” című gyermekelőadás finanszírozására 
190.500.-forintot, az Áprily Iskoláért Alapítvány részére zeneiskolai programok 
megvalósítására, valamint hangszerek és egyéb eszközök vásárlására: 200.000.- forintot, 
valamint a Visegrádi Nyugdíjas Klub működésére: 95.455.- forint. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a felajánlást jóváhagyólag elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
200/2014. (09. 04.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2014. év 1-9 hónapra járó 9 havi képviselői 
tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 485.955,- Ft felajánlását az alábbiak szerint: 

• A szeptember 12-14. között megrendezendő Városnapok keretén belül megvalósuló, 
„Térszínház – Pinkó és a szegényember” című gyermekelőadás 
finanszírozására:190.500.- forint, 

• Az Áprily Iskoláért Alapítvány részére zeneiskolai programok megvalósítására, 
valamint hangszerek és egyéb eszközök vásárlására: 200.000.- forint, 

• A Visegrádi Nyugdíjas Klub működésére: 95.455.- forint. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
felajánlások kapcsán a  támogatási szerződések aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
15. npr: Egyebek 

 
Polgármesteri Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről 
 

- Aláírásra került a Thermál Hotellel a termálvíz hasznosításáról szóló szerződés, tehát a 
hotel az önkormányzattól vásárolja a vizet. 

- Folyamatban vannak az egészségház és rendezvénytér garanciális munkálatai. 
- Lezajlott az elmúlt két hétben egy építésztábor, melynek keretében Lepencén létrejött  

egy buszváró 
- A Schulek utca építése is folyamatban van, remélhetőleg néhány héten belül elkészül 
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- Az árvízvédelmi beruházással kapcsolatban a kivitelezőt kérték, hogy az adott hétre 
vonatkozó munkálatokról néhány sort mindig tegyen közzé a város honlapján 

- Az új CBA épület építészeti tervpályázatára vonatkozóan ezen a héten kiküldésre 
került a felhívás 

- Az érintett területekre belterületi vadkilövést kért az önkormányzat az elszaporodott 
vaddisznók miatt 

- Jövő hét kedden az iskolafejlesztéssel kapcsolatos tervek egyeztetésére kerül sor, 
bízva abban, hogy rövid időn belül megkezdődnek a konkrét kivitelezési munkák is 

- Szeptember 13-án kerül sor a városnapi események megrendezésére, valamint 14-én a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett sírkert avatóra és az ehhez 
kapcsolódó megemlékezésre. 

 
Bártfai István: A Fő utcai a Keresztelő Szent János templom és a Szent Sebestyén kápolna 
közötti járdaszakasz tervezése és kivitelezése hol tart? 
 
Félegyházi András: Korábban úgy döntött a Városfejlesztési Bizottság, hogy ezt nem a VKG 
csoport készíti el, hanem vállalkozó, ezért szükségessé vált erről egy kiviteli terv készítése, 
ami még a héten elkészül és jövő héten meg lehet kérni az árajánlatokat és a többi a leendő 
kivitelező kapacitásán, valamint azon múlik, hogy a költségkeretbe mi fér bele, de a tervek a 
teljes szakaszra készülnek. Szintén készül terv a már régóta tervezett járdaszakasz cseréjére az 
ún. Pillangós ház előtti területre és erre is szeretnének kivitelezői árajánlatot kérni.  
Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester            jegyző h. 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
 
Szám:    22/2014. 
Határozatok száma: 204-213/2014 (09.18.)  
Rendelet száma:  - 
     
   
 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. szeptember 18-án megtartott nyílt üléséről 

 
1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati 
rendeletet módosítása   
2. Az önkormányzat 2014. I. félévének költségvetési beszámolója 
3. Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester október hónapban fennmaradó képviselői 
tiszteletdíjának felajánlása 
4. Schüszterl Károly képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
5. A Helyi Építési Szabályzat módosítása az árvízvédelmi tároló sportpályán történő 
megvalósítása érdekében  
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 
fordulójához való csatlakozás 
7. Visegrádon megrendezésre kerülő méhnyakrákszűrés költségeinek finanszírozása 
8. Használtcikk-piac létrehozása 
9. Polgárőrség egyszeri támogatása 
10. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Visegrád 1071 hrsz-ú ingatlan gázellátása 
miatt szükségessé váló útburkolat bontásához 
11. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a lepencei szennyvízcsatorna 
rekonstrukciója során szükségessé váló útburkolat bontásához 
12. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a városközponti beruházás keretében 
megvalósuló forgalomcsillapító műtárgy fennmaradási engedélyéhez 
13. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Félegyházi András polgármester 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
 

 
 
 
Távol maradt képviselő: 
 
 
    Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bártfai István képviselő jelezte, hogy a 
mai ülésen nem tud részt venni. Ismertette a napirendi pontokat, melyről az 5. napirendet 
javasolja levenni, mivel a témához kapcsolódó árajánlatok nem megfelelően érkeztek be. 
Kérdezte a képviselőket, aki a módosító javaslattal egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjének módosítását elfogadja. 
 
Félegyházi András: Mivel a napirenddel kapcsolatban egyéb módosító javaslat nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képviselőket, aki a napirendet a módosítással együtt elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 
1. npr:  Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati 
rendeletet módosítása   
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse a 
napirendi pontot. 
 
Láng Anikó: Elmondta, hogy a költségvetés módosítására több okból kerül sor, egyrészt a 
költségvetés tervezésekor az átláthatóság miatt sok olyan tétel volt, amit egy helyre terveztek, 
ilyen például a városközpont beruházás vagy a képviselői tiszteletdíjak, ugyanakkor az 
államháztartási számvitel miatt ezek a kiadások egyrészt dologi kiadások, másrészt 
támogatásként realizálódtak, ezért szerkezetileg kellett módosítani a költségvetést, ez sem a 
tartalékot, sem a költségvetés fő összegét nem érinti. Ugyanakkor számtalan testületi döntés 
született a fél év folyamán, amely a tartalék terhére valósított meg különböző beruházásokat, 
adott támogatásokat. Jogszabály szerint a többlet bevételeket is költségvetés módosítással 
szükséges realizálni, ami már érintette a költségvetés főösszegét. A módosított költségvetés 
főösszege 2.479.248 eFt, a tartalék pedig 165.828 eFt lett. 
 
Bálint Zsolt: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési rendelet módosítását. A plusz 
költségek mind olyanok, amelyről a képviselő-testület döntött, a plusz bevételek pedig olyan 
tételek, amelyre számítottak ugyan, de a tervezéskor nem tudták pontosan, hogy ennyi 
realizálódik belőle, ezért nem került akkor betervezésre a költségvetésbe. A Pénzügyi 
bizottság elfogadásra javasolja a költségvetési rendelet módosítását.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem 
hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki a költségvetési rendelet módosítását elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) elfogadta az 
önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú 
költségvetési rendeletének módosítását. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú 
költségvetési rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi!) 

 
2. npr: Az önkormányzat 2014. I. félévének költségvetési beszámolója 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse a 
napirendi pontot. 
 
Láng Anikó: Igen mozgalmas félévet zárt az önkormányzat. Átadásra került a rendezvény 
tér, a Mozi köz, az egészségház felújítása is befejeződött, elindult az árvízvédelmi beruházás. 
Emellett 2014-től új államháztartási számvitellel kell könyvelni, ami rendkívüli nehézségeket 
okoz, de ezzel együtt is eredményes félévet zárt az önkormányzat. Az I. félévben 249. 608 eFt 
bevételt teljesített 284.471 eFt kiadás mellett. A bevételek nem tartalmazzák az előző évi 
pénzmaradvány felhasználását és nem tartalmazza teljes körűen beszedett adóbevételeket 
könyvelés technikai problémák miatt, de táblában ez tételesen bemutatásra került. Az 
önkormányzat pénzkészlete a tárgyidőszak végén 157.020 eFt volt, ami alig csökkent a nyitó 
készlettel szemben. A mai napon csaknem 225.000 eFt pénzkészlete van az önkormányzatnak 
a befizetett adóbevételeknek köszönhetően. A működési bevételek jól alakultak, az 
előirányzatokon felül teljesültek, a beszedett helyi adók időarányosan alakultak. A kiadási 
oldalon minden intézmény tartotta a költségvetését, időarányosan alakultak a kiadások. 
Vannak ugyan kintlévőségek, melyek nem nőttek ugyan, de azok oka nem változott az elmúlt 
fél évben.  
 
Bálint Zsolt: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi I félévének a 
költségvetési beszámolóját. Úgy tűnik, hogy a TDM működésének érezhető hatása van, 
ugyanis az első félévben 56%-os lett az idegenforgalmi adó, ami még nem is igazán a 
főszezon időszaka volt. Dicséretes, hogy ebből a szállodák 28.400 eFt-ot fizettek be, viszont 
összesen csak 710.000,- Ft a magánszálláshelyek által befizetett idegenforgalmi adó. Úgy 
gondolja, hogy e tekintetben még volna mit tenni. A másik gyenge tétel a telekadó, ami 34%-
on van, de ott két nagy tartozó van, akitől nem tudja behajtani az önkormányzat a tartozását. 
A többi adó bevétel az 50%-ot meghaladta, tehát ez nagyon jónak mondható és ki kell emelni 
az összes intézményt, ahol mindenki nagyon tartotta a költségvetését, nem lépték túl az 
előirányzatokat sem bérben, sem dologi kiadásokban.  
 
Láng Anikó: A magánszálláshelyek által fizetendő adó kapcsán egyeztetett az adóügyi 
előadó kolléganővel és azt mondja, hogy sajnos a lakosság tudja, hogy ezt havonta kellene 
bevallani, de nem tudja őket erre rászorítani, tehát ebben a tekintetben év végén lesz tényleges 
bevétel. A tavalyi bevétel 4.600 eFt volt.  
 
Bálint Zsolt: A lakbérek tekintetében van még egy-két nagyobb tartozás, amit valahogyan be 
kellene hajtani, de ezt leszámítva nagyon jónak tartja az I. félévi gazdálkodást és köszöni a 
pénzügyi csoport munkáját.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem 
hangzott el, felolvasta a határozati javaslatot. Mivel azzal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, 
módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
204/2014. (09. 18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzatának 2014. évi I. félévi beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 
 

Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. npr: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester október hónapban fennmaradó 
képviselői tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte alpolgármester urat, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A választásig fennmaradó napokra, összesen 20.900,- Ft 
összeget szeretne felajánlani tiszteletdíjából a Visegrádi Sportegyesület Kerékpáros 
Szakosztály működési költségeire. Kéri a testületet, hogy támogassa.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
205/2014. (09. 18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2014. október 12-ig, a helyhatósági választások 
napjáig járó október havi képviselői tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 20.900,- Ft 
felajánlását a Visegrádi Sport Egyesület Kerékpáros Szakosztálya részére. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
felajánlás kapcsán a  támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
4. npr: Schüszterl Károly képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Schüszterl Károly képviselő 
 
Félegyházi András: Felkérte képviselő urat, hogy ismertesse az előterjesztését. 
 
Schüszterl Károly: 2014-ben 225.390,- Ft tiszteletdíja maradt még fönn, melyből az Áprily 
Alapítványnak 100.000,- Ft-ot, a Visegrádi Sport Egyesület Kerékpár Szakosztályának 
működésére 125.390,- Ft-ot ajánl föl. Kéri a testületet, hogy ezt támogassák. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
206/2014. (09. 18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Schüszterl Károly képviselő 2014. évre a helyhatósági választások napjáig járó 
tiszteletdíjából még fel nem ajánlott 225.390 Ft felajánlását az alábbiak szerint: 

1. Az Áprily Iskoláért Alapítvány részére intézményvezetői javaslat alapján történő 
felhasználással, különösen hangszerek és egyéb eszközök vásárlására: 100.000.- 
forint, 

2. A Visegrádi Sportegyesület Migreen Team Kerékpáros Szakosztály működésére: 
125.390.- forint. 

2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
felajánlások kapcsán az Áprily Iskoláért Alapítvánnyal és a Visegrádi Sportegyesület Migreen 
Team Kerékpáros Szakosztállyal kötendő támogatási szerződések aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester távozott az ülésteremből, így a Képviselő-
testület 5 fővel (7 főből) van jelen, továbbra is határozatképes – 
 
5. npr: A Helyi Építési Szabályzat módosítása az árvízvédelmi tároló sportpályán 
történő megvalósítása érdekében  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Képviselő-testület augusztusi ülésén hozott egy határozatot, hogy az 
árvízvédelmi beruházás mobil elemeinek tároló épületét az eredetileg tervezett Fő utca 57. 
szám alatti ingatlan helyett inkább a sportpályán szándékozik megépíteni, mivel az előző 
helyen aránytalanul nagy anyagi és szellemi ráfordítással járna annak megvalósítása. A 
sportpálya területe a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet szerint 
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beépítésre szánt különleges területbe tartozik, a szabályozási terv különleges sportolási célú 
építési övezetként jelöli meg, amin jelenleg nem helyezhető el az árvízvédelmi mű mobil 
elemeinek tárolóépülete. Ebből kifolyólag szükséges a HÉSZ módosítása a kötelező 
szabályozási elemek változatlanul hagyása mellett és ezáltal lehetővé lehet tenni az 
árvízvédelmi célú raktározási funkciót biztosító épület elhelyezését. Marsalné Kovács Judit 
állami főépítész szerint a HÉSZ ilyen irányú módosítása jogszerű, nem szükséges a 
szakhatóságok bevonása sem, tehát egyszerű módosítással végigvihető, de felhívta az 
önkormányzat figyelmét, hogy az OTÉK-ban előírt beépítési paramétereket be kell tartani. A 
beépítési paraméterek megfelelnek az OTÉK rendelkezéseinek, tehát semmi akadálya nincs a 
HÉSZ módosításának. Mivel rendeletről van szó, minősített többség szükséges annak 
elfogadásához. 
  
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem volt jelen) elfogadta a Helyi Építési Szabályzatról  szóló 5/2004 (VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosítását. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatról  szóló  
5/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi!) 

 
6. npr: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 
fordulójához való csatlakozás 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ismételten lehetőséget teremtett a 
vonatkozó jogszabály alapján a 2015. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő 
önkormányzati csatlakozásra. Az elmúlt évekhez hasonlóan lesz A és B típusú pályázat, 
vagyis a már a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulók és az utolsó éves középiskolások 
vehetnek részt a pályázaton. 2014-ben 13 fő részesült Visegrádon ilyen támogatásban, a 
támogatás összege minimum 1.000,- Ft/fő volt, az önkormányzat az anyagi lehetőségeihez  
mérten a maximumot 6.000,- Ft/fő-ben határozta meg. Ahhoz, hogy az önkormányzat részt 
vehessen a 2015-ös fordulóban, most is a képviselő-testületnek kell döntenie. Határozati 
javaslat a Népjóléti Bizottság által javasoltak alapján került előterjesztésre.  
 
Hintenberger András: A bizottság megtárgyalta, jó dolognak tartja ezt a pályázatot és mivel 
a költségvetés is tartalmazza ennek fedezetét, javasolja a csatlakozást.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem volt jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
207/2014. (09. 18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 
meghirdetett pályázati feltételek mellett a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához. 
2) A képviselő-testület a havi támogatás összegét a támogatásban résztvevők szociális 
körülményeit figyelembe véve havi maximum 6.000. Ft/fő összegben határozza meg.  
3) A Képviselő-testület a támogatás keretösszegét, 730. 000,- Ft-ot az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.13.) számú rendelet 15. melléklet 4. sora terhére biztosítja. 
4) A képviselő-testület a beérkezett pályázatok elbírálását a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági 
és Népjóléti Bizottság hatáskörébe utalja. 
5) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozásával kapcsolatos feladatokat 
lássa el. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2014. október 1. 

 
7. npr: Visegrádon megrendezésre kerülő méhnyakrákszűrés költségeinek 
finanszírozása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az idén augusztusban Balogh Zoltánné védőnő szervezésében méhnyakrák 
szűrésre került sor Visegrádon Schüszterl Károly képviselő tiszteletdíjának felajánlásából. 
Mivel olyan nagy volt az igény a szűrővizsgálatra, ezért most újabb időpontokban, 
szeptember 19-én és szeptember 26-án is szeretnének szervezni szűrést. Dr Telek Tamás a 
Szent Margit Kórház nőgyógyásza fogja végezni a vizsgálatokat, melynek költsége az orvos 
munkadíját és a vizsgálathoz szükséges egyéb eszközöket tartalmazza, összesen bruttó 
170.000,- Ft összegben. Ezt az összeget kéri a védőnő, hogy az önkormányzat finanszírozza, 
így maga a szűrés a résztvevőknek ingyenes. Ilyen feladatra összeg nem került betervezésre a 
költségvetésbe, ezért szükséges a képviselő-testületnek erről döntést hoznia. Az általános 
tartalék soron az összeg rendelkezésre áll. 
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság tárgyalta a témát, nagyon 
örülnek, hogy ilyen érdeklődés van a szűrés iránt, ezért mindenképpen támogatandónak 
tartják és amennyiben lehetőség lesz rá a jövőben is szeretnék ezt folytatni és kiterjeszteni a 
férfi lakosság szűrésére is a programot.  
 
Schüszterl Károly: Tudomása szerint ezek a szűrések több, mint 100 hölgy vizsgálatára 
terjednek ki. Elmondta, hogy felvette a kapcsolatot egy bőrgyógyásszal és egy urológus 
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szakorvossal is, akikkel szeretnének szűrést szervezni itt Visegrádon jövőre, így előre be lehet 
majd tervezni ennek a költségét a költségvetésbe.  
 
Félegyházi András: Megköszönte Schüszterl Károly képviselőnek, hogy elindította ezt a 
remekül működő folyamatot. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem 
hangzott el, ezért kérdezte a képviselőkeet, aki az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem volt jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
208/2014. (09. 18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrádon 2014. 
szeptember 19-ére és 2014. szeptember 26-ára Balogh Zoltánné védőnő által megszervezett 
méhnyakrákszűrés költségeit, a szűrővizsgálatot végző orvos munkadíját (bruttó 160.000 Ft) 
és a vizsgálathoz szükséges egyéb eszközöket (bruttó 10.000 Ft) bruttó 170.000 Ft-ot 
finanszírozza. 
2) A Képviselő-testület a méhnyakrákszűrő vizsgálat költségeit az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet általános tartalék sora terhére 
biztosítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 
8. npr: Használtcikk-piac létrehozása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Szeptember 7-én megnyílt a helyi termelői piac a képviselő-testület ez 
irányú döntése értelmében a Visegrád Városfejlesztő Kft üzemeltetésében. A termelői piacon 
résztvevő árusok, illetve a lakosok között felmerült annak az igénye, hogy a helyi termelői 
piacot össze kellene kötni egy használtcikk piaccal, így még több érdeklődőt lehetne 
kivonzani a piactérre vasárnap délelőttönként. Erre ad lehetőséget a vásárokról, a piacokról és 
a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet, úgy hogy a piac fekvése 
szerint illetékes jegyző adja ki az engedélyt. A feltételek hasonlóak, mint a termelői piac 
esetében annyi kitétellel, hogy nem árusítható kozmetikai termék, élelmiszer, takarmány és 
élvezeti cikk. A piacon bárki árusíthatja megunt használt holmiait, számlaadási kötelezettsége 
nincs évi 600.000,- Ft-os bevételig, afölött már adóköteles a tevékenység. Ez a piac is 
vasárnaponként működne, annyi különbséggel, hogy csak két hetente és ugyanúgy a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft. üzemeltetné. Fentiek tükrében a képviselő-testület hatásköre a 
használtcikk piac létrehozásáról szóló döntés meghozatala.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott 
el, valamint a határozati javaslathoz sem érkezett módosító indítvány, ezért kérdezte a 
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képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem volt jelen)  a következő határozatot hozta 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
209/2014. (09. 18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
közigazgatási területén használtcikk-piacot hoz létre, melynek helyéül a Visegrád 85/5 hrsz 
alatt található kizárólagos tulajdonában lévő ún. Rendezvényteret és épületet (Visegrád, Fő u. 
34.) jelöli ki.    
2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy „Visegrád Város használtcikk-piaca” elnevezésű 
minden hónap első és harmadik hét vasárnapján 7 és 13 óra között nyitva tartó használtcikk- 
piac üzemeltetési feladatainak ellátására a Visegrádi Városfejlesztő Kft-t (2025 Visegrád, Fő 
u. 81.) bízza meg, mellyel a feladatok ellátására - a határozat mellékletét képező tartalommal 
- együttműködési megállapodást köt. 
3) A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy a használtcikk-piac helyéül kijelölt az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ún. Rendezvényteret és épületet ingyenesen 
bocsátja a piac üzemeltetőjének a Visegrádi Városfejlesztő Kft rendelkezésére. 
4) A használtcikk-piacon történő árusítás ingyenes. 
5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrádi Városfejlesztő Kft-vel 
kötendő együttműködési megállapodás aláírására. 
6) A képviselő-testület egyúttal felkéri a polgármestert a használtcikk-piac hatósági 
bejelentését és ehhez szükséges jognyilatkozatokat az arra illetékes kereskedelmi hatóság felé 
tegye meg.    
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
9. npr:  Polgárőrség egyszeri támogatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A képviselő-testület a Visegrádi Városi Polgárőr Egyesület támogatására 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet 16. számú 
melléklet 11. soron 600.000 Ft-ot címzett támogatást biztosított. A Gazdasági és Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság azt javasolja, hogy a képviselő-testület a költségvetésben szereplő 
600.000 Ft-tal a városi polgárőr egyesület 2014. évi működését és eszközfejlesztését  
támogassa a város közigazgatási területén kifejtett munkája elismeréseként.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Polgárőrség ebben az évben már kapott kifizetést ebből a 
600.000,- Ft-ból, tehát a bizottság azt javasolta, hogy összesen kapjanak 600.000,- Ft-ot. 
 
Dr Szabó Attila: Tudja, hogy már történt kifizetés ebből a keretből, de a támogatás egészéről 
kell dönteni.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem 
hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
210/2014. (09. 18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 600.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a Visegrádi Település Polgárőr Egyesületnek (2025 Visegrád, Fő u. 
57.) a 2014. évi működési és eszközfejlesztési költségeihez Visegrád város közigazgatási 
területén kifejtett munkája elismeréseként.  
2) A Képviselő-testület a 600.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet 16. számú melléklet 11. 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 

 
10. npr: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Visegrád 1071 hrsz-ú ingatlan 
gázellátása miatt szükségessé váló útburkolat bontásához 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az Észak-Budai Zrt. kérelemmel fordult Visegrád Város 
Önkormányzatához, melyben kérte a Hosszú-völgy u. 1071 hrsz-ú ingatlan gázellátásához 
szükséges leágazó vezeték kiépítéséhez burkolatbontási, közútkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulás megadását. Az ide vonatkozó jogszabály értelmében a közterületen bontási 
munkálatok elvégzéséhez a közútkezelői hozzájárulás kiadása a képviselő-testület kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja a testületnek a 
hozzájárulás kiadását, a feltételek a határozati javaslatban szerepelnek. A hozzájárulás kiadása 
nem mentesíti a kivitelezőt az egyéb hatósági engedélyek beszerzése alól.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott 
el, valamint a határozati javaslathoz sem érkezett módosító indítvány, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem volt jelen)  a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
211/2014. (09. 18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Észak-Budai Zrt. (1037 
Budapest, Kunigunda útja 76.) kérelmére a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében lévő 1070/1hrsz-ú ingatlant érintő Visegrád, Hosszúvölgy u.9.sz. 1071 hrsz 
ingatlan gázellátása leágazó vezeték létesítés tervdokumentáció alapján a közterület bontási-, 
a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást megadja a következő 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 kötelező. 
b) A munkaárok folyamatos fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelező köteles 
gondoskodni. 
c) A megbontott területet köteles a kivitelező a munkák befejezése után az eredeti állapotnak 
megfelelően helyreállítani. A helyreállítást megfelelő felületzárással kell elvégezni. 
A károsodott közhasználatú zöldterületek helyreállítását a következőképpen 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 kivitelező kötelezettsége. Halasztást nem tűrő helyreállítás a kivitelező terhére 
elvégeztethető. 
e) A közúton és árokban a munkavégzés ideje alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és 
egyéb szennyeződések eltakarításáról a kivitelező folyamatosan köteles gondoskodni. 
f) Ha az érintett területen az építkezés következtében bármilyen károsodás történne, annak 
helyreállítása a kivitelező feladata. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott 
kár megtérítéséről a kivitelező köteles gondoskodni. 
g) Jelen hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem 
mentesít. 
h) Az érintett közterületen lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak 
állagának megóvásáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
i) A kivitelezés során kikerülő és fölöslegessé váló anyagot – a veszélyes hulladéknak 
minősülő  anyagot, stb. külön -  hulladéklerakó helyre el kell szállítani. 
2) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy az Észak-Budai Zrt.-t (1037 
Budapest, Kunigunda útja 76.) a képviselő-testületi döntésről írásban értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
11. npr: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a lepencei szennyvízcsatorna 
rekonstrukciója során szükségessé váló útburkolat bontásához 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A BONEX Építőipari Kft. képviseletében Ulrich András felelős tervező 
kérelemmel fordult Visegrád Város Önkormányzatához, melyben kérte Visegrád-Lepence 
csatornarekonstrukció vízjogi létesítési engedély kiadásához, a közútkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulás megadását. Mivel a terv szerinti rekonstrukció a Visegrád 175/2 és 0352 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érinti a képviselő-testület jogosult a tulajdonosi és 
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közútkezelői hozzájárulás megadására. A közterületen bontási munkálatok elvégzéséhez a 
közútkezelői hozzájárulás kiadása az előbb elmondottak értelmében a képviselő-testület 
hatásköre. Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja a testületnek a hozzájárulás 
kiadását, a feltételek a határozati javaslatban szerepelnek. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott 
el, valamint a határozati javaslathoz sem érkezett módosító indítvány, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem volt jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
212/2014. (09. 18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BONEX Építőipari Kft. 
(1134 Budapest, Szabolcs u.29.) képviseletében Ulrich András felelős tervező kérelmére a 
Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 175/2 hrsz-ú és 0352 hrsz 
ingatlanokat érintő Visegrád-Lepence csatornarekonstrukció vízjogi létesítési engedély 
tervdokumentáció alapján a  tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást megadja a következő 
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 kötelező. 
b) A munkaárok folyamatos fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelező köteles 
gondoskodni. 
c) A megbontott területet köteles a kivitelező a munkák befejezése után az eredeti állapotnak 
megfelelően helyreállítani. A helyreállítást megfelelő felületzárással kell elvégezni. 
A károsodott közhasználatú zöldterületek helyreállítását a következőképpen 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 kivitelező kötelezettsége. Halasztást nem tűrő helyreállítás a kivitelező terhére 
elvégeztethető. 
e) A közúton és árokban a munkavégzés ideje alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és 
egyéb szennyeződések eltakarításáról a kivitelező folyamatosan köteles gondoskodni. 
f) Ha az érintett területen az építkezés következtében bármilyen károsodás történne, annak 
helyreállítása a kivitelező feladata. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott 
kár megtérítéséről a kivitelező köteles gondoskodni. 
g) Jelen hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem 
mentesít. 
h) Az érintett közterületen lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak 
állagának megóvásáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
i) A kivitelezés során kikerülő és fölöslegessé váló anyagot – a veszélyes hulladéknak 
minősülő  anyagot, stb. külön -  hulladéklerakó helyre el kell szállítani. 
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2) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy az BONEX Építőipari Kft. 
(1134 Budapest, Szabolcs u.29.) képviselőjét Ulrich Andrást a képviselő-testületi döntésről 
írásban értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
12. npr: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a városközponti beruházás keretében 
megvalósuló forgalomcsillapító műtárgy fennmaradási engedélyéhez 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az önkormányzat kérelmezte Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelőség Útügyi Osztályánál a városközpont beruházás kapcsán megvalósult Fő utcai 
forgalomcsillapítás és járdafelújítás forgalomba helyezését. Az Útügyi Osztály hiánypótlásra 
szólította fel az önkormányzatot, melyben kéri az út tulajdonosának és kezelőjének a 
hozzájárulását. Mivel a terület tulajdonosa az önkormányzat és a tulajdonosi jogokat a testület 
gyakorolja, ezért erre irányuló tulajdonosi hozzájárulás kiadása szükséges ahhoz, hogy a 
hiánypótlás teljesíthető legyen.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott 
el, valamint a határozati javaslathoz sem érkezett módosító indítvány, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az általa felolvasott határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem volt jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
213/2014. (09. 18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Az ezeréves Visegrád 
városközponti fejlesztése” beruházás kapcsán megvalósult Fő utca forgalomcsillapítás és 
járdafelújítás forgalomba helyezési eljárásához a Visegrád 55 hrsz alatti ingatlanra 
közútkezelői- és tulajdonosi hozzájárulását megadja.   
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
13. npr: Egyebek 
 
Bálint Zsolt: A Schulek utcai lakók kérelmezték, hogy az utcának a korábban elkészült 
végére tegyen be az önkormányzat egy lassítót, mert ott igen szűk az a szakasz, és ha valaki 
éppen biciklivel kanyarodik be a hosszú egyenesbe, az veszélyes, mert az autók gyorsan 
mennek.  
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Félegyházi András: Köszöni a jelzést, a műszaki ellenőrrel egyeztetni fogja, hogy milyen 
javaslata van a forgalom lassítására. Ha a II. ütem is elkészül, akkor egyébként ki fog kerülni 
a lakóövezet tábla, ami automatikusan 20 Km/h sebesség korlátozást ír elő. 
 
Mikesy Tamás: Lehet, hogy a szűk kanyarba egy tükröt is érdemes lenne kitenni. 
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több 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:    23/2014. 
Határozatok száma: 214-218/2014 (09.25)  
Rendelet száma:  - 
     
   
 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. szeptember 25-én megtartott nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 
1. A 148/2014. (06.19.) és a 165/2014. (07.08.) Ökt. határozatok (Visegrád Város 
Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére adott megbízás) módosítása 
 
2. Fő utcai járda felújítására (Keresztelő Szent János templomtól a Szent Sebestyén 
kápolnáig) érkezett árajánlatok megvitatása  
 
3. A Fellegvár Óvoda utcai homlokzat felújítására, utcai nyílászárók cseréjére érkezett 
árajánlat megvitatása  
 
4. Visegrádi Rendőrőrs őrsparancsnok kinevezésének véleményezése 
 
5. Schulek utca II. ütem többletmunkáira érkezett árajánlat megvitatása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 
18:00 órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Félegyházi András polgármester 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyző 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat, melyhez 5. napirendi pontként, a Schulek utca II. ütem többletmunkáira 
érkezett árajánlat megvitatását javasolta felvenni. Mivel a napirend módosításával 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve további módosító javaslat nem érkezett, kérdezte a 
képviselőket, aki a napirend kiegészítését elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az imént módosított napirendet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: A 148/2014. (06.19.) és a 165/2014. (07.08.) Ökt. határozatok (Visegrád Város 
Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére adott megbízás) módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A most módosítandó két határozati javaslat a város Településfejlesztési 
Stratégiájával kapcsolatos, az egyikben megbízást kapott a TEN Építész Iroda a feladat 
elvégzésére, majd a VVF Kft-nek került átadásra az ezzel kapcsolatos lebonyolítás. 
Településfejlesztési Stratégia alatt eredetileg egy megalapozó dokumentumra gondolt, ami 
kiderül az eredeti előterjesztésből és az árajánlatból is, de a 314/2012 (XI.8.) Kormány 
Rendelet, amely a településrendezési eszközöket meghatározza és definiálja, az tételesen is 
ismeri ezt a fogalmat és ennek van egy olyan kritérium rendszere, ami nyilvánvalóan nem 
része ennek a feladatnak. Ezért a határozatokat úgy javasolja módosítani, hogy a 314/2012 
(XI.8.) Kormány Rendeletben előírt integrált városfejlesztési stratégia előkészítési munkáinak 
megalapozására szolgáló dokumentumot a TEN Építész Iroda készíti el. 
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, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
214/2014. (09. 25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 148/2014. (06.19.) ökt 
határozat (továbbiakban: határozat) 2. pontját és a 165/2014. (07.08.) Ökt határozat 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” 
szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendeletben előírt integrált településfejlesztési stratégia 
előkészítő Visegrád jövőbeli fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit tartalmazó 
alapdokumentumának elkészíttetésének a feladatát a Visegrádi Városfejlesztő Kft-re (2025 
Visegrád, Fő u. 81.) ruházza át. 
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A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

Felelős: --- 
Határidő: --- 

 
2. npr: Fő utcai járda felújítására (Keresztelő Szent János templomtól a Szent Sebestyén 
kápolnáig) érkezett árajánlatok megvitatása  
Előterjesztette: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Fő utcai járda Keresztelő Szent János templomtól a Szent Sebestyén 
kápolnáig terjedő bal oldali szakaszának leromlott műszaki állapota mindenki előtt ismert, 
ezért az Önkormányzat, annak fényében, hogy árajánlatot tudjon bekérni vállalkozóktól egy 
kiviteli tervet készíttetett. A tervek elkészültét követően az önkormányzat árajánlatot kért 
három a környéken tevékenykedő ilyen jellegű munkákban tapasztalattal rendelkező 
vállalkozóktól Ádám Tamástól, KIS-BAU Klán Kft-től és a Geoszolg Kft-től. A beérkezett 
ajánlatok igen magas voltára tekintettel a hivatal kérte a tervező TER-TEAM Kft-től az 
árazatlan költségvetés megbontását két ütemre. Az első ütem lenne a templomtól az Apátkúti 
patakig, a második ütem pedig a pataktól a kápolnáig. A benyújtott árajánlatok alapján Ádám 
Tamás ajánlata a legkedvezőbb, külön-külön és egybe számítva is. A forrás az általános 
tartalék terhére rendelkezésre áll, a költségvetésbe betervezett út-és járdafelújítás soron 
rendelkezésre álló összegből a térkő már megvásárlásra került, tehát ezen keretben már nincs 
elegendő összeg, csak a tartalék keretben. Dönthet úgy a testület, hogy a munkálatoknak csak 
az első szakaszát, vagy mindkettőt elvégezteti.  
 
Félegyházi András: A határozati javaslat A) alternatívája csak a második szakasz 
megrendelését irányozza elő, vagyis az Apátkúti pataktól a Szent Sebestyén kápolnáig terjedő 
szakaszt, a B) alternatíva pedig  a teljes szakaszt. Miután látszott, hogy Ádám Tamás ajánlata 
a legkedvezőbb vele előzetesen egyeztetett és abban állapodtak meg, hogy tételes elszámolás 
lesz, tehát amennyiben olyan alépítmény talajt találnak alatta, ami ott maradhat, akkor annak 
sem a felszedését, sem elvitelét, sem az újra elkészítését nem kell kifizetnie az 
önkormányzatnak. Tehát az összeg lefelé korrigálható majd. Ezek tükrében a B) alternatívát 
javasolja elfogadni a képviselő-testületnek, azzal, ha az időjárási viszonyok nem engedik 
meg, akkor a II. ütem tavasszal készül el.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő B) határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
215/2014. (09. 25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fő utcai járda 
Keresztelő Szent János templomtól Szent Sebestyén kápolnáig terjedő szakaszának felújítási 
munkáira Ádám Tamás egyéni vállalkozót (2023 Dunabogdány, Óvoda u. 9.) bízza meg a 
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határozat mellékletét képező árajánlatában szereplő tartalommal  10.446.800.-Ft +27%ÁFA 
összesen: 13.267.436 Ft vállalkozási díj ellenében.  
2) A képviselő-testület a kivitelezés költségét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014. (II.14.) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Ádám Tamás 
egyéni vállalkozóval Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést kösse 
meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: A Fellegvár Óvoda utcai homlokzat felújítására, utcai nyílászárók cseréjére 
érkezett árajánlat megvitatása  
Előterjesztette: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Fellegvár Óvoda utcai homlokzatának és az utcai nyílászáróinak leromlott 
műszaki állapota mindenki előtt ismert, ezért az Önkormányzat még a tavalyi évben a 
elkészíttette a munkák elvégzéséhez szükséges engedélyes terveket A tervek elkészültét 
követően az önkormányzat a felújítási munkákhoz szükséges hatósági engedélyeket 
beszerezte, majd árajánlatot kért három a környéken tevékenykedő ilyen jellegű munkákban 
tapasztalattal rendelkező vállalkozóktól, Gerstmayer Jánostól, Herr Jánostól és a Via Aba Kft-
től. A meghatározott határidőre csak Gerstmayer János adott be árajánlatot, 4.153.517.-Ft 
+27%ÁFA, összesen 5.274.967,- Ft ajánlati árral. A költségvetésben a 14. számú melléklet 
16. soron bruttó 5.000.000 Ft összeg került betervezésre, ezért a képviselő-testület vagy 
eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot, ezáltal nem fogadja el Gerstmayer János egyéni 
vállalkozó árajánlatát és új ajánlatokat kér be vagy a betervezésre került 5 millió forint 
keretösszegen felüli 274.967 Ft-ot a 2014. évi költségvetés általános tartalék sora terhére 
biztosítja, ezáltal elfogadva az árajánlatot.  
 
Bálint Zsolt: A kapu melletti oldal is benne van árban? 
 
Félegyházi András: Régen készült a terv, de úgy emlékszik, hogy az is benne van.  
 
Bálint Zsolt: Mikor lehet kezdeni? 
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy a nyílászárók cseréje nem időjárás függő, azt télen 
is ki lehet cserélni, a homlokzat felújítása pedig az időjárástól függ.  
 
Félegyházi András: Mivel Gerstmayer Jánosnak elegendő referenciája van a városban, úgy 
gondolja, hogy az ő ajánlatát elfogadhatja a testület, így szavazásra az A) alternatívát 
bocsátja. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Bejelentette érintettségét, ezért a szavazás során tartózkodik. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem 
hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
216/2014. (09. 25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, Fellegvár 
Óvoda (Visegrád, Fő u. 18.) utcai homlokzat felújítására, utcai nyílászárók cseréjére, 
kapcsolódó kiegészítő munkákra Gerstmayer János egyéni vállalkozót (2025 Visgerád, 
Mátyás király út 50.) bízza meg a határozat mellékletét képező árajánlatában szereplő 
tartalommal 4.153.517.-Ft +27%ÁFA összesen: 5.274.967 Ft vállalkozási díj ellenében.  
2) A kivitelezés költsége közül 5.000.000 Ft-ot a képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú melléklet 16 sora, míg 
274.967 Ft-ot az általános tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Gerstmayer 
János egyéni vállalkozóval Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést 
kösse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr. Visegrádi Rendőrős parancsnok kinevezésének véleményezése 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője Kovács László rendőr 
alezredes úr levelében arra kéri az önkormányzatot, hogy véleményezze a megbízott 
őrsparancsnok, Mokrai Gabriella végleges kinevezését. Parancsnok úr azt is jelezte, hogy a 
levelében írtaktól eltérően lehetséges, hogy már október 1-i hatállyal kinevezésre kerül 
őrsparancsnok asszony, tehát amennyiben lehetséges a határozati javaslatban ne szerepeljen a 
november 1-i időpont. Ahhoz, hogy a polgármester a támogató nyilatkozatot kiadja a testület 
jóváhagyása szükséges. 
 
Dr Szabó Attila: Nem szerepel az időpont a határozati javaslatban. 
 
Schüszterl Károly: Kéri, hogy hívják fel a figyelmét a kinevezett őrsparancsnok asszonynak 
arra, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a főként a Rév utcában és Fő utcában a helytelen és 
tilosban történő parkolásokra, mert előbb-utóbb baleset lesz.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem 
hangzott el, felolvasta a határozati javaslatot. Mivel a határozati javaslattal kapcsolatban 
módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
217/2014. (09. 25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési joga alapján úgy dönt, hogy Mokrai 
Gabriella rendőr őrnagy, Visegrádi Rendőrőrs őrsparancsnokává történő kinevezését 
támogatja, ahhoz hozzájárul. 
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Szentendrei 
Rendőrkapitányság vezetőjét Kovács László rendőr alezredes urat írásban tájékoztassa a 
testületi döntésről.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5. npr: Schulek utca II. ütem többletmunkáira érkezett árajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az önkormányzat 2014. június 19-én hozott határozata alapján szerződést 
kötött Ádám Tamás vállalkozóval a Schulek utca II. ütemének útépítési munkáinak 
elvégzésére nettó 9.554.400.- Ft+áfa összegben. A kivitelezés során kiderült, hogy a  Grafitus 
Építőipari és Szolgáltató Kft által készített létesítményenkénti bontású tételes költségvetési 
kiírásban szereplő tételek és az engedélyes terv szerinti megvalósítás tételei eltérést mutatnak 
illetve a vállalkozási szerződés mellékletét képező költségvetési kiírásban szereplő egyes 
tételek nem kerültek megvalósításra. Ezek miatt az önkormányzat a kivitelező Ádám Tamás 
egyéni vállalkozót arra kérte, hogy egyrészt a többletmunkára az építési naplóba rögzített 
tételeknek megfelelően, valamint az eredeti árajánlatában szereplő, de elmaradó tételekre 
készítsen árajánlatot. Az árajánlat a mai nap folyamán érkezett be, melyet a műszaki ellenőr 
Horváth Frigyes átvizsgált és megállapította, hogy az abban szereplő tételek és áraik 
helytállóak. A többletmunka árajánlatban szereplő ára (anyag+munkadíj) nettó 1.309.100 Ft, 
az elmaradó munkák árajánlatba szereplő ára pedig (anyag+munkadíj) nettó 487.400 Ft. Tehát 
a kivitelezés során 821.700 Ft+áfa, azaz 1.043.559 Ft többletköltség merült fel. A többlet 
munka elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosított, az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú melléklet 14. sor terhére. A 
többletmunkára és az elmaradó munkákra érkezett árajánlatok képviselő-testület által történő 
elfogadását követően, ennek megfelelően Ádám Tamással kötött vállalkozási szerződést az 
elmaradó munkák miatt módosítani kell illetve a többletmunkákra vállalkozási szerződést kell 
kötni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több 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, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
218/2014. (09. 25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ádám Tamás egyéni 
vállalkozóval (2023 Dunabogdány, Óvoda u. 9.) a Schulek utca II. ütemének útépítési 
munkáinak elvégzésére 2014. július 18-án kötött vállalkozási szerződést a kivitelezés során 
megépítésre nem kerülő tételek miatt módosítja, a vállalkozói díjat nettó 487.400 Ft+áfa 
összeggel 9.067.000 Ft+áfára csökkenti. 
2)  A képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy Ádám Tamás egyéni vállalkozót (2023 
Dunabogdány, Óvoda u. 9.) a Schulek utca II. ütem kivitelezése során felmerült 
többletmunkák elvégzésével 1.309.100 Ft+áfa vállalkozói díjért megbízza. 
3) A képviselő-testület a többletmunka díját 1.309.100. Ft + Áfát a képviselő-testület az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú 
melléklet 14. sor terhére biztosítja.   
4) A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Ádám Tamás 
egyéni vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződések aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

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

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András       Eőryné Dr Mezei Orsolya 
      polgármester           jegyző h.  
 
 
 
 



 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
 
Szám:    24/2014. 
Határozatok száma: 219-221/2014 (10.10.)  
Rendelet száma:  - 
     
   
 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. október 10-én megtartott nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 
1. A Tényfeltáró Bizottság összefoglaló jelentésének megvitatása 
 
2. Hintenberger András képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 
3. Diós patak vízjogi engedélyezési eljárásához tulajdonosi hozzájárulás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 10-én 08:00 
órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Félegyházi András polgármester 

Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
 
 

Távol maradt képviselők: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat és mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, kérdezte a 
képviselőket, aki a napirendet elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István és Bálint Zsolt képviselők nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: A Tényfeltáró Bizottság összefoglaló jelentésének megvitatása 
Előterjesztő: Mikesy Tamás bizottsági elnök 
 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamást a Tényfeltáró Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: Az előterjesztés tartalmazza a legfontosabb pontokat. Az anyag, ami most a 
testület elé került, a bizottság által elfogadásra került. Úgy gondolja, hogy magát a jelentést 
most nem kell megvitatni, a mai napnak annyi a feladata, hogy ez a testületnek átadásra 
kerüljön és ezzel a bizottság munkája befejeződhessen. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
felolvasta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Mivel a határozati javaslattal 
kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István és Bálint Zsolt képviselők nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
219/2014. (10.10.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon átvette a Tényfeltáró 
Bizottság Összefoglaló jelentését, és ezzel a bizottság munkáját befejezettnek tekinti. Ezért a 
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a mai nappal a Tényfeltáró bizottság mandátumát 
visszavonja. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős:  Félegyházi András 

 
2. npr: Hintenberger András képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Hintenberger András képviselő 
 
Félegyházi András: Felkérte Hintenberger András képviselőt, hogy ismertesse 
előterjesztését. 
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a 2014. évre járó képviselői tiszteletdíjából még 
100.000 Ft-ot nem ajánlott fel, melyet most az alábbiak szerint tesz meg: 



 

 

50.000 forintot a Mátyás Király Művelődési Ház sorára, dologi jelleggel, a művelődési ház 
kertjében lévő játszótér felújítási munkáira, elsősorban fészekhinta, valamint az elkészült 
játékok felületének kezeléséhez szükséges faanyag védő szerek beszerzésére illetve egyéb, a 
kert megújításával kapcsolatos kiadásokra. A beszerzésről a Mátyás Király Művelődési Ház 
gondoskodik. 50.000 forintot pedig a "Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért 
Alapítvány” nevű közalapítvány javára. Kéri a Képviselő-testületet ennek jóváhagyására. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István és Bálint Zsolt képviselők nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
220/2014. (10.10.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Hintenberger András képviselő 2014. évre a helyhatósági választások napjáig járó 
tiszteletdíjából még fel nem ajánlott 50.000 Ft a "Visegrád Sport- és Kulturális 
Létesítményeiért Alapítvány” javára történő felajánlását. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
felajánlás kapcsán "Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért Alapítvány”-al kötendő 
támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Diós patak vízjogi engedélyezési eljárásához tulajdonosi hozzájárulás  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse előterjesztését. 
 
Dr Szabó Attila: Diós-patakban keletkezett károk helyreállítására elkészített helyreállítási 
tervet az önkormányzat benyújtotta vízjogi engedélyezésre a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz, melytől 2014. október 8-án hiánypótlásra felhívó megkeresés érkezett. 
Hiánypótlásként kéri az engedélyező hatóság a beavatkozással érintett mederszakaszokra 
vonatkozóan a tulajdonosi-kezelői hozzájárulás megadását. Mivel a terv szerinti 
beavatkozások a Visegrád 1038 és 046 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintik a 
képviselő-testület jogosult a tulajdonosi-kezelői hozzájárulás megadására.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István és Bálint Zsolt képviselők nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 



 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

221/2014. (10.10.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012 évi esőzések során a 
Diós-patakban keletkezett károk helyreállítására a Geoteszt Kft. (1112 Budapest, Kérő u.20.) 
által elkészített tervdokumentációra a Visegrád 1308 és 046 hrsz alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok tekintetében a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz a tulajdonosi-
kezelői hozzájárulását megadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

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

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András       Eőryné Dr Mezei Orsolya 
    polgármester            jegyző h. 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    25/2014. 
Határozatok száma: 222-231/2014 (10.21.)  
Rendelet száma:  11/2014. (10.21.) 
     

   
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. október 21-én megtartott alakuló üléséről 

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

az eredményéről 

2. Helyi önkormányzati képviselők eskütétele 

3. Polgármester eskütétele 

4. Polgármester illetményének megállapítása 

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása 

6. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. 

(III.24.) rendelet módosítása 

7. A Képviselő-testület bizottságainak megalakítása, a nem képviselő bizottsági tagok 

eskütétele 

8. Visegrád Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

9. Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért Közhasznú Közalapítvány alapító 

okiratának módosítása 

10. Tüdőszűrő vizsgálat térítésmentességének jóváhagyása a 18-40 éves korosztály 

számára 

 
 
 
 



 

 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18:00 
órakor a Pilisi Parkerdő Zrt. tárgyalótermében megtartott alakuló üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Félegyházi András polgármester 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
 

Meghívott: 
 
    Kárpát Ildikó Helyi Választási Bizottság elnöke 
    Vaik Viktroné nem képviselő bizottsági tag 
    Gróf Péter nem képviselő bizottsági tag 
    Grósz Gábor nem képviselő bizottsági tag 
    Ábrahám Péter nem képviselő bizottsági tag 
    Meszarek György nem képviselő bizottsági tag 
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Félegyházi András: A Himnusz eléneklése után köszöntötte a meghívott vendégeket, 
valamint minden megjelent visegrádi polgárt. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel (7főből) jelen van, határozatképes, az alakuló ülést megnyitotta.  Ismertette az ülés 
napirendjét. Mivel a napirenddel kapcsolatban módosító javaslat nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alakuló ülés napirendjét elfogadta. 
 
Napirend előtt: 
 
Félegyházi András néhány szóval köszöntötte a megjelenteket és megköszönte azt a 
támogatást, amit a visegrádi lakosok nagy többségétől megkapott az újonnan megválasztott 
Képviselő-testület. A választás lebonyolításáért köszönetét fejezte ki a Helyi Választási 
Bizottság, a Szavazatszámláló Bizottságok, valamint a Helyi Választási Iroda valamennyi 
tagjának. 
 
1. npr: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások 
lebonyolításáról és az eredményéről 
Előadó: Kárpát Ildikó Helyi Választási Bizottság  
 
Félegyházi András: Felkérte Kárpát Ildikót a Helyi Választási Bizottság Elnökét a 2014. 
október 12-én megtartott választással kapcsolatos tájékoztató megtételére. 
 
Kárpát Ildikó: 2014. október 12-én Magyarországon, ezen belül Visegrádon egy napon két 
választás került lebonyolításra: a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a 
német nemzetiségi önkormányzati képviselők választására. 
A szavazás napján a választói névjegyzékbe felvett 1498 főből 793 fő szavazóként megjelent, 
az érvényes szavazatok száma polgármester választáson 783, egyéni listás képviselő 
választáson 770 volt. A részvételi arány településükön 52,93% volt, ami az országos révételi 
aránynál, a 44,30%-nál magasabb volt. 
A megválasztott polgármester:  Félegyházi András (525 szavazat) 67,05% 
További jelölt:    Abonyi Géza (258 szavazat) 32,95% 
A megválasztott képviselők: Hintenberger András (549 szavazat) 
     Schüszterl Károly (540 szavazat) 
     Dr Kucsera Tamás Gergely (535 szavazat) 
     Bártfai István (518 szavazat) 
     Mikesy Tamás (492 szavazat) 
     Bálint Zsolt (484 szavazat) 
További jelöltek:   Abonyi Géza (301 szavazat) 
     Kiss Károly (210 szavazat) 
A Helyi Választási Bizottság 24/2014 (10.13.) és 25/2014 (10.13.) határozatai értelmében a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás Visegrádon érvényes és 
eredményes volt. 
A német nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson a névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 106 fő volt, ebből szavazóként megjelent  75 fő, ami 70,8%-os 
részvételi arányt jelent.  
A megválasztott német nemzetiségi képviselők: Scheiliné Herendi Ida (51 szavazat) 
       Szigeti János (50 szavazat) 
       Schandl János (45 szavazat) 
További német nemzetiségi képviselő-jelölt: Zeller Márton (25 szavazat) 
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A Helyi Választási Bizottság 26/2014. (10.13.) határozata értelmében a német nemzetiségi 
önkormányzati képviselő választás Visegrádon érvényes és eredményes volt.  
A választás rendben lezajlott, rendkívüli esemény nem történt. A választási eredményekkel 
kapcsolatosan a Helyi Választási Bizottsághoz észrevétel, kifogás, fellebbezés nem érkezett, 
így azok jogerőre emelkedtek. 
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulált a mandátumot nyert polgármesternek, 
valamint a képviselőknek, munkájukhoz sok sikert, jó együttműködést kívánt. 
 
Félegyházi András: Megköszönte a Helyi Választási Bizottság elnökének, Kárpát Ildikónak 
és a Helyi Választási Iroda vezetőjének Dr Szabó Attilának az idei évben 3 választás során 
végzett munkáját.  
 
2. npr: Helyi önkormányzati képviselők eskütétele 
Előadó: Kárpát Ildikó Helyi Választási Bizottság  
 
Félegyházi András: Felkérte Kárpát Ildikót, hogy olvassa elő a képviselők esküszövegét. 
 
Ezt követően a képviselők a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt letették esküjüket és 
átvették esküokmányukat. 
 
3. npr: Polgármester eskütétele 
Előadó: Kárpát Ildikó Helyi Választási Bizottság  
 
Félegyházi András polgármester letette esküjét a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt és 
átvette esküokmányát. 
 
4. npr: Polgármester illetményének megállapítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A polgármester illetményének meghatározása az alakuló ülés egyik 
kötelező napirendi pontja. Az önkormányzati választások napjával, 2014. október 12-vel 
lépett hatályba az új önkormányzati törvénynek az a szabályozása, amely a polgármester 
illetményének megállapítására vonatkozik. Az eddigi tól-ig határokat megszüntetve az új 
rendelkezés a lakosságszámhoz, illetőleg a helyettes államtitkári fizetés bizonyos 
százalékához igazítva határozza meg a polgármester illetményét. Ennek figyelembevételével a 
polgármester illetménye az államtitkári fizetés 60%-a, azaz havi bruttó 448.700 Ft. Az összeg 
ugyan kötött, de mivel a polgármester munkáltatója a Képviselő-testület, ezért ezt határozat 
formájában kell megerősíteni. A Mötv. 71.§ (6) bekezdése értelmében a polgármester 
költségtérítésre is jogosult, amely illetményének 15%-ban meghatározott összeg, azaz 67.305 
Ft. A polgármester, mivel az illetményére vonatkozó szavazásban személyesen érintett, ezért 
a Mötv. 49. § (1) bekezdése értelmében határozattal ki kell zárni a szavazásból.  
 
Félegyházi András: Átadta az ülés vezetését Dr Kucsera Tamás Gergelynek. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Felkérte a képviselő-testületet, aki a személyes érintettség 
megállapításával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem szavazott) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
222/2014. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Félegyházi András 
polgármestert az illetményére vonatkozó szavazásból, mivel személyesen érintett a kérdésben, 
ezért kizárja. 
 

Felelős: --- 
Határidő: --- 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kérdezte, aki aljegyző úr által ismertetett előterjesztés alapján a 
polgármester havi bruttó 448.700,- Ft illetményének megállapításával egyetért, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem szavazott) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
223/2014. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Félegyházi András  
polgármester úr illetményét 2014. október 12-től kezdődően megbízatása megszűnéséig 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 71§ (4) bekezdés c) 
pontja értelmében havi bruttó 448.700 Ft összegben állapítja meg. 
 

Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Visszaadta az ülés vezetését Félegyházi András 
polgármesternek. 
 
5. npr: Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 
alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Ezek rendelkezés 
értelmében az alakuló ülésen egy alpolgármester választása kötelező. A titkos szavazás 
lebonyolítására az SZMSZ 5. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület tagjai sorából 3 
tagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre, amely felel a technikai lebonyolításért. A 
szavazás eredményéről külön jegyzőkönyvet készít a bizottság, amelyet az alakuló ülés 
jegyzőkönyvéhez kell csatolni. Az alpolgármester a megválasztását követően a képviselő-
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testület előtt esküt tesz és erről esküokmányt ír alá. Az alpolgármester e minőségében is 
köteles esküt tenni, mivel vonatkoznak rá a polgármesterre irányadó szabályok. A társadalmi 
megbízatású alpolgármester részére, megválasztása után tiszteletdíjat állapít meg a képviselő-
testület. A tiszteletdíj összegét a képviselő-testület a Mötv 80§ (2) bekezdése alapján a  
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a, azaz havi bruttó 157.045-201-
915 Ft közötti összegben állapítja meg. Az alpolgármester tiszteletdíj egészéről vagy 
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A 
képviselő-testület tagjai közül felkérte Mikesy Tamást, Schüszterl Károlyt és Bálint Zsoltot a 
szavazatszámláló bizottsági tagságra, akik vállalták a felkérést. Mivel a személyekre 
vonatkozóan egyéb javaslat nem volt, kérdezte a képviselő-testületet, aki a 3 tagú 
szavazatszámláló bizottság létrehozásával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
224/2014. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alpolgármester 
választás titkos szavazásának lebonyolítására három tagú szavazatszámláló bizottságot hoz 
létre, melynek tagjai Mikesy Tamás, Schüszterl Károly, Bálint Zsolt képviselők. 
 

Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
Félegyházi András: Mivel a visegrádi választópolgárok ezt a Képviselő-testületet 
gyakorlatilag változatlan formában választották újra, ezért ismételten Dr Kucsera Tamás 
Gergelyt javasolja megválasztani az alpolgármesteri tisztségre.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Megköszönte a bizalmat és a jelölést vállalja. Bejelentette 
személyes érintettségét, így a szavazáson nem vesz részt. 
 
Félegyházi András polgármester megkérte Mikesy Tamást a szavazatszámláló bizottság 
tagját, hogy a szavazás eredményét ismertesse. 
 
Mikesy Tamás: A három tagú Szavazatszámláló Bizottság lebonyolította a titkos szavazást. 
Megállapította, hogy a szavazáson részt vett 7 fő. Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
jelöltre leadott érvényes szavazatok száma 6 fő, ebből leadott igen szavazatok száma: 6, a 
jelöltre leadott nem szavazatok száma 0. A megválasztott alpolgármester Dr Kucsera Tamás 
Gergely.  
 
(Az alpolgármester titkos választásról szóló jegyzőkönyv az alakuló ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.) 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
megválasztásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely nem szavazott) a következő 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

225/2014. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek Dr Kucsera Tamás Gergely  képviselő urat választja meg. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármestert, hogy tegye le 
alpolgármesteri esküjét. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely letette alpolgármesteri esküjét Félegyházi András polgármester 
előtt, melyről esküokmányt irt alá. 
 
Félegyházi András: Felkérte a képviselő-testületet, aki az alpolgármester úr tiszteletdíjának 
megállapításával kapcsolatos szavazás során az ő személyes érintettsége miatti kizárásával 
egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
226/2014. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Kucsera Tamás 
Gergely alpolgármestert a tiszteletdíjára vonatkozó szavazásból, mivel személyesen érintett a 
kérdésben, ezért kizárja. 
 

Felelős: --- 
Határidő: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az ismertetett előterjesztés alapján az 
alpolgármester úr tiszteletdíjával, havi bruttó 157.045,- Ft-nak megfelelő összeggel egyetért, 
ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely nem szavazott) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
227/2014. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr Kucsera Tamás Gergely  
alpolgármester úr tiszteletdíját 2014. október 21-től kezdődően megbízatása megszűnéséig a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80§ (2) 
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bekezdésében illetve a 71§ (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel havi bruttó 157.045,-  Ft 
összegben állapítja meg. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. npr: A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2011. (III.24.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az új önkormányzati törvény akként rendelkezik, hogy a Képviselő-
testületnek az alakuló ülésen, vagy az azt követő ülésen felül kell vizsgálnia a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát (SZMSZ) és amennyiben szükséges azt módosítania kell. A 
felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy az SZMSZ több ponton módosításra szorul. 
Elsőként, mivel idén január 1-vel a szakfeladatok helyett kormányzati funkciókódok kerültek 
bevezetésre, ezért ezeket is módosítani kell az SZMSZ mellékletében. A bizottsági struktúra is 
megváltozik, így azt is végig kell vezetni a mellékletben. Ezen kívül a „kisebbségi 
önkormányzat” kifejezés helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” kifejezés lépett, így azt végig 
kell vinni a rendeleten. Szabályozni kell az SZMSZ mellékletében  a polgármesterre illetve a 
jegyzőre vonatkozó képviselő-testület által átruházott hatásköröket. Továbbá a gyorsabb és 
hatékonyabb ügyintézés érdekében arra tesz javaslatot, hogy a képviselő-testület a 
közútkezelői hozzájárulás kiadásának hatáskörét ruházza át a jegyzőre, azzal a megjegyzéssel, 
hogy a Városüzemeltetési Bizottságnak véleményezési joga van e tárgykörben. 
Ahhoz, hogy a mai napon a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását követően az új 
bizottsági struktúra felállhasson, még a mai napon megtörténik a rendelet hatályba léptetése, 
erre a jogszabályalkotásról szóló törvény 7. §. (2) bekezdése lehetőséget ad, különösen 
indokolt esetben, ezért szerepel a rendelet elfogadása után a bizottsági struktúra felállítása is.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve a rendelet 
módosításával kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, 
aki a rendelet módosítását elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet 
elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2014. (10.21.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Félegyházi András: 30 perc szünetet rendelt el. 
 

- Szünet után – 
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7. npr: A Képviselő-testület bizottságainak megalakítása, a nem képviselő bizottsági 
tagok eskütétele 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az elmúlt választási ciklusban négy bizottság működött a képviselő-
testület munkájának segítésére, a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a 
Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság, a Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Bizottság valamint az Ügyrendi, valamint Vagyonnyilatkozatot és 
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság. Az elmúlt 2,5 év munkáját értékelve úgy döntött a 
testület az előzetes egyeztetések során, hogy a két nagy létszámmal és feladatkörrel működő 
bizottságot ketté választja, így remélhetőleg az ott végzett munka hatékonyabbá tud válni. Így 
a következő bizottságok megalakítására tesz javaslatot: Népjóléti Bizottság, Közművelődési, 
Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Városüzemeltetési 
Bizottság, Ügyrendi, valamint Vagyonnyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 
Bizottság, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. A bizottságokban a külsős 
tagok mellett többségben kell, hogy legyenek a képviselő tagok. A bizottságokban lesznek az 
adott napirendi témában érintett ún. állandó meghívottak, szakértők, akik alatt főként 
intézményeket, a városban működő civil szervezeteket érti. A Bizottsági tagságokra az 
alábbiak szerint tett javaslatot: 
- Ügyrendi, valamint Vagyonnyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 3 fő 
önkormányzati képviselő, 
Hintenberger András elnök 
Mikesy Tamás 
Bártfai István 
- Városfejlesztési Bizottság 2 fő önkormányzati képviselő és a 1 fő nem önkormányzati 
képviselő 
Hintenberger András elnök 
Mikesy Tamás 
Ábrahám Péter 
- Városüzemeltetési Bizottság 3 fő önkormányzati képviselő és a 1 fő nem önkormányzati 
képviselő, 
Bártfai István elnök 
Bálint Zsolt 
Schüszterl Károly 
Meszárek György 
- Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 fő önkormányzati képviselő és a 1 fő nem 
önkormányzati képviselő, 
Bálint Zsolt elnök 
Schüszterl Károly 
Hintenberger András 
Bene Balázs 
- Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 3 fő önkormányzati 
képviselő és a 2 fő nem önkormányzati képviselő, 
Mikesy Tamás elnök 
Dr. Kucsera Tamás Gergely 
Bártfai István 
Gróf Péter 
Grósz Gábor 
- Népjóléti Bizottság 2 fő önkormányzati képviselő és a 1 fő nem önkormányzati képviselő. 
Schüszterl Károly elnök 
Bálint Zsolt 
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Vaik Viktorné   
A bizottságok nem képviselő tagjai megválasztásuk után szintén esküt tesznek a polgármester 
előtt. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem hangzott el, 
ezért kérdezte a képviselőket, aki a bizottságok tagjait az általa ismertetettek szerint elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
228/2014. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014-2019 közötti 
választási ciklusban az alábbi tagokat választja meg a bizottságok tagjainak: 
1) Ügyrendi, valamint Vagyonnyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság:  

Hintenberger András elnök 
Mikesy Tamás 
Bártfai István 

2) Városfejlesztési Bizottság  
Hintenberger András elnök 
Mikesy Tamás 
Ábrahám Péter 

3) Városüzemeltetési Bizottság  
Bártfai István elnök 
Bálint Zsolt 
Schüszterl Károly 
Meszárek György 

4) Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
Bálint Zsolt elnök 
Schüszterl Károly 
Hintenberger András 
Bene Balázs 

5) Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
Mikesy Tamás elnök 
Dr. Kucsera Tamás Gergely 
Bártfai István 
Gróf Péter 
Grósz Gábor 

6) Népjóléti Bizottság  
Schüszterl Károly elnök 
Bálint Zsolt 
Vaik Viktorné   

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte a megválasztott külsős bizottsági tagokat, hogy tegyék le az 
esküt. 
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A bizottságok nem képviselő tagjai letették esküjüket Félegyházi András polgármester előtt, 
melyről esküokmányt írtak alá. 
 
8. npr: Visegrád Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Visegrád Sportjáért Közalapítványt még 1994-ben hozta létre Visegrád 
Város Képviselő-testülete Visegrád sportjának előmozdítása érdekében. Az alapító okiratot 
1998-ban, illetve 2004-ben is módosította a testület. A Cégbíróság az önkormányzatot, mint 
alapítót felszólította arra, hogy az új Ptk. hatályba lépésével módosítsa a Közalapítvány  
alapító okiratát. Ezt indokolja az is, hogy sajnálatos módon az alapítvány a jogszabályi 
feltételeknek nem nagyon felelt meg, mert a kuratórium, illetve a felügyelő bizottság nem 
működött, így a jogszabályi feltételeket sem tudta teljesíteni. A régi kuratóriumi és felügyelő 
bizottsági tagok nagyrészt lemondtak, így az új tagok megválasztása a képviselő-testület, mint 
alapító hatásköre. A hiánypótlást 2014. október 31-ig kell teljesíteni a Cégbíróság felé. A 
határozati javaslatot és az írásos előterjesztést a testület tagjai megkapták. 
 
Félegyházi András: Az eddigi kuratóriumi tagok közül Szendrey Lajos, mint elnök, Bártfai 
István, mint titkár, Bálint Zsolt és Müller Antal tagok lemondtak. Visnyovszky András 
továbbra is tagja marad a kuratóriumnak. Az új kuratóriumi tagok: Dobó István, mint elnök, 
Bálint Zsolt, mint titkár, Bergmann Pál és Réti Henrik tag. A Felügyelő Bizottság régi tagjai 
Jung Andrásné és Ifj. Zeller Mártonné lemondtak, az új tagok: Schüszterl Károly és Szebeni 
Imre.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem hangzott el, 
ezért kérdezte a képviselőket, aki az ismertetettek szerint a határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
229/2014. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Visegrád Sportjáért 
Alapítvány alapító jogokat gyakorló szerve tudomásul veszi, hogy a Budapest Környéki 
Törvényszék 1.Pk.60.392/1994/27. számú végzésével a Visegrád Sportjáért Közalapítvány 
közhasznú jogállását 2014. június 01. hatállyal megszüntette, mert 2014. május 31-ig nem 
kezdeményezte az Alapító a közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 
2.) A Képviselő-testület, mint a Visegrád Sportjáért Alapítvány alapító jogokat gyakorló 
szervének álláspontja szerint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 
CLXXXIX. törvény 13.§-ában megnevezett közfeladatai közül: 
a) az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat, 
b) a sportolás feltételeinek megteremtését, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról való 
rendszeres gondoskodást megteremtő  -  közfeladatai  színvonalas ellátása érdekében - mint a 
létesítményeket hasznos programokkal megtöltő Visegrád Sportjáért Alapítvány közhasznú 
tevékenysége nélkülözhetetlen, ezért az Alapítványt – a tevékenységében tapasztalható 
bizonytalanság ellenére -  fenntartja.  Az Alapító Okiratot a Budapest Környéki Törvényszék 
felhívása alapján, a hatályos jogi szabályozásra tekintettel módosítja, s egyúttal tisztelettel 
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kéri a Budapest Környéki Törvényszéket, mint nyilvántartó bíróságot, hogy az Alapítványt 
közhasznú szervezetként ismételten szíveskedjen  nyilvántartásba venni. 
Amennyiben viszont a nyilvántartó bíróság végzésével az alapítvány közhasznúsági 
jogállásának nyilvántartásba vételét elutasítja, az alapítvány korábbi tevékenységében 
fellelhető problémákra tekintettel megvizsgálja az alapítvány átalakulásának (vagy 
megszüntetésének)  Ptk., XXVII. cím 3:402-403.§.-aiban meghatározott lehetőségét. 
3.) A Képviselő-testület  
3.1. egyrészt továbbra is biztosítja, hogy az Alapítvány székhelye Visegrád Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületében (2025.Visegrád, Fő utca 81.szám alatt, 
650 hrsz) kijelölt irodahelyiségben kerüljön elhelyezésre, 
3.2. másrészt a módosított és a jegyzőkönyvhöz csatolt Alapító Okiratot a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalva elfogadja, s az alapítvány tartalmas működtetését biztosító  
alábbi személyi döntéseket hozza meg: 
         3.2.1. Visegrád Sportjáért Alapítvány Alapító Okiratának  
                  a)  7.4./ pontjában a Kuratórium összetétele az alábbiak szerint változik:        
                 a1.) Szendrey Lajos elnök 2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/c. 

 Bártfai István titkár 2025 Visegrád, Mátyás király u. 27. 
 Bálint Zsolt tag 2025 Visegrád, Berkenye u. 8. 
 Müller Antal tag 2025 Visegrád, Nap u. 4. kurátorok megbízatása, lemondás 

  miatt megszűnik, 
      a2.) Dobó István elnök (szül.:Balassagyarmat, 1951.07.17., anyja neve: Kovács 
  Márta Mária) 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6/a 

 Bálint Zsolt titkár (szül.:Szentendre, 1968.10.12., anyja neve: Gerstmayer 
  Borbála) 2025  Visegrád, Berkenye u. 8.  

 Bergmann Pál tag (szül.:Visegrád, 1953.01.25., anyja neve:Scheili Terézia) 
  2025 Visegrád, Mátyás király u. 35. 

Réti Henrik tag (szül.:Budapest XI., 1961.06.08., anyja neve:Bércesi 
Magdolna) 2027 Dömös, Pásztor János u. 4. szám alatti lakosokat Kuratórium 
tagjának megbízza.  

                  b) 9.2) pontjában a Felügyelőbizottság összetétele az alábbiak szerint változik: 
b.1.) Jung Andrásné 2025 Visegrád, Széchényi u. 2. 
 ifj. Zeller Mártonné 2025 Visegrád, Széchényi u. 21. felügyelő-bizottsági tagok   
 megbízatása, lemondás miatt megszűnik, 
b.2.)Schüszterl Károly (Visegrád, 1953.09.08., anyja neve: Zeller Mária) 2025 

Visegrád, Széchenyi u.27. 
 Szebeni Imre (Visegrád, 1948.01.04., An:Fröhlich Róza) 2025 Visegrád, 

Pázmány P. u. 7. szám alatti lakosokat a felügyelő-bizottság tagjának 
megbízza. 

4.) A Képviselő-testület a Visegrád Sportjáért Alapítvány alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz 
csatolva, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja azzal, hogy gondoskodni 
kell az alapítvány közhasznúsági elismeréseként történő nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
kérelem Budapest Környéki Törvényszékhez történő beterjesztésére az Önkormányzat állandó 
jogi képviselete közreműködésével. 
 

Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester és Dr. Szabó Attila aljegyző 
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9. npr: Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért Közhasznú Közalapítvány alapító 
okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A sportlétesítmények fejlesztése, finanszírozása, támogatása érdekében 
döntött úgy a képviselő-testület 1998-ban, hogy létrehoz egy közalapítványt  Visegrád Sport- 
és Kulturális Létesítményeiért Közhasznú Közalapítvány néven. Az alapító okiratot 2000-ben 
módosította a testület, azóta gyakorlatilag nem működött ez a közalapítvány, sem a 
kuratórium, sem a felügyelő bizottság nem ülésezett, pénzügyi, vagyoni helyzetét nem 
lehetett vizsgálni, de ennek ellenére a cégbírósági nyilvántartásban szerepelt. Így kapott az 
önkormányzat felszólítást a Cégbíróságtól az alapító okirat módosítására. A határidő ebben az 
esetben is 2014. október 31., ezért a képviselő-testületnek, mint alapítói jogokat gyakorló 
szervnek módosítani szükséges a Közalapítvány alapító okiratát. A kuratóriumi és felügyelő 
bizottsági tagok nyilatkoztak, a régi tagok lemondtak tisztségükről, így az új tagokat is 
szükséges most megválasztani. A határozati javaslatot és az írásos előterjesztést a testület 
tagjai megkapták. Ezen közalapítvány vonatkozásában, mivel nem működött közhasznú 
közalapítványként, ezért cégbíróságra történő bejegyzése ilyen szervezetként nehezen 
elképzelhető, de ennek ellenére, mint alapítvány bejegyzése keresztül vihető. 
 
Félegyházi András: Ennek az alapítványnak Szebeni Imre volt az elnöke, Dobó Istvánné a 
titkára, Áprily Róbert, Ispán László, Mezei Anna és Mundiné Bocskay Zsuzsanna voltak a 
tagjai, ők lemondtak. Az új kuratórium: Grósz Gábor elnök, Hintenberger András és Gróf 
Péter tagok. A régi felügyelő bizottságban Bergmann Pál, Tóth Ferenc és Graczár Norbert 
voltak tagok. Az új felügyelő bizottság tagjai Molnár Erzsébet, Mezei Anna és Mikesy Tamás 
lennének. 
Ezen napirendek tárgyalását még megtehette volna az előző testület az utolsó rendkívüli 
ülésén, de úgy gondolták, hogy sokkal jobb és etikusabb, ha ezt már az új testület teszi meg.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem hangzott el, 
ezért kérdezte a képviselőket, aki az ismertetettek szerint a határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
230/2014. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Visegrád Sport és 
Kulturális Létesítményeiért Közhasznú Közalapítvány alapító jogokat gyakorló szerve 
tudomásul veszi, hogy a Budapest Környéki Törvényszék 5.Pk.60.259/2000/8. számú 
végzésével a Visegrád Sport és Kulturális Létesítményeiért Közhasznú Közalapítvány 
közhasznú jogállását 2014. június 01. hatállyal megszüntette, mert 2014. május 31-ig nem 
kezdeményezte az Alapító a közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 
2.) A Képviselő-testület, mint a Visegrád Sport és Kulturális Létesítményeiért Közhasznú 
Közalapítvány alapító jogokat gyakorló szervének álláspontja szerint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§-ában megnevezett közfeladatai 
közül a) a településüzemeltetés keretében az önkormányzati létesítményeket  
b) az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat, 



 

 14 

c) a sportolás feltételeinek megteremtését, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról való 
rendszeres gondoskodást megteremtő  -  közfeladatai  színvonalas ellátása érdekében - mint a 
feladat ellátásának tárgyi feltételeinek megteremtését segítő Visegrád Sport és Kulturális 
Létesítményeiért Alapítvány közhasznú tevékenysége nélkülözhetetlen, ezért az Alapítványt – a 
tevékenységében tapasztalható bizonytalanság ellenére -  fenntartja.  Az Alapító Okiratot a 
Budapest Környéki Törvényszék felhívása alapján, a hatályos jogi szabályozásra tekintettel 
módosítja, s egyúttal tisztelettel kéri a Budapest Környéki Törvényszéket, mint nyilvántartó 
bíróságot, hogy az Alapítványt közhasznú szervezetként ismételten szíveskedjen  
nyilvántartásba venni. 
Amennyiben viszont a nyilvántartó bíróság végzésével az alapítvány közhasznúsági 
jogállásának nyilvántartásba vételét elutasítja, az alapítvány korábbi tevékenységében 
fellelhető problémákra tekintettel megvizsgálja az alapítvány átalakulásának (vagy 
megszüntetésének)  Ptk., XXVII. cím 3:402-403.§.-aiban meghatározott lehetőségét. 
3.) A Képviselő-testület  
3.1. egyrészt továbbra is biztosítja, hogy az Alapítvány székhelye Visegrád Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületében (2025.Visegrád, Fő utca 81.szám alatt, 
650 hrsz) kijelölt irodahelyiségben kerüljön elhelyezésre, 
3.2. másrészt a módosított és a jegyzőkönyvhöz csatolt Alapító Okiratot a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalva elfogadja, s az alapítvány tartalmas működtetését biztosító  
alábbi személyi döntéseket hozza meg: 
         3.2.1. Visegrád Sport és Kulturális Létesítményeiért Alapítvány Alapító Okiratának  
                  a)  6/b3) pontjában a Kuratórium összetétele az alábbiak szerint változik:        
                 a1.) Szebeni Imre elnök 2025 Visegrád, Pázmány Péter u. 7. 

 Dobó Istvánné titkár 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4. 
 Áprily Róbert tag 2025 Visegrád, Mátyás király u. 2. 
 Ispán László tag 2025 Visegrád, Újkert u. 2. 
 Mezei Anna tag 2025 Visegrád, Fő út 59.  
 Mundiné Bocskay Zsuzsanna tag 2025 Visegrád, Fő út 71. kurátorok 

megbízatása, lemondás miatt megszűnik, 
      a2.) Grósz Gábor elnök 2025 Visegrád, Zách Klára u. 7. 

 Hintenberger András László  titkár 2025 Visegrád, Széchenyi u.10.  
Gróf Péter Lajos tag 2025 Visegrád, Nagy Lajos u. 8. szám alatti lakosokat 
Kuratórium tagjának megbízza.  

                  b) 8/b) pontjában a Felügyelőbizottság összetétele az alábbiak szerint változik: 
b.1.Bergmann Pál  elnök 2025 Visegrád, Sibrik domb 

  Tóth Ferenc tag 2025 Visegrád, Mátyás k. u. 74. 
 Graczár Norbert tag 2025 Visegrád, Fő út 70. felügyelő-bizottsági tagok   
 megbízatása, lemondás miatt megszűnik, 
b.2. Molnár Erzsébet (Veszprém, 1974.10.28. anyja neve: Tömpe Erzsébet) 2025 

Visegrád, Fő u. 55.,  
Mezei Anna Mária (Branjina-Jugoszlávia, 1944.10.28. anyja neve: Heindl 
Erzsébet) 2025. Visegrád, Fő u. 59., 
Mikesy Tamás (Budapest, 1968.08.16.An:Gyulavári Márta) 2500 Esztergom, 
Vár u. 10. szám alatti lakosokat  a felügyelő-bizottság tagjának megbízza. 

4.) A Képviselő-testület a Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért Alapítvány alapító 
okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolva, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja 
azzal, hogy gondoskodni kell az alapítvány közhasznúsági elismeréseként történő 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos kérelem Budapest Környéki Törvényszékhez történő 
beterjesztésére az Önkormányzat állandó jogi képviselete közreműködésével. 
 

Határidő: 2014. október 31. 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
10. npr: Tüdőszűrő vizsgálat térítésmentességének jóváhagyása a 18-40 éves korosztály 
számára 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: 2014. januárjától megváltoznak a tüdőszűrésre vonatkozó szabályok. A 
kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10. §. d) pontja és a 
fenti szabályok figyelembevételével a 18-40 korosztály számára az ingyenes tüdőszűrő 
vizsgálat megszűnt.  A 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján a 
vizsgálat térítési díja 1700,- Ft. Ahhoz, hogy az ingyenes szűrés továbbra is fennmaradjon a 
visegrádi állandó lakosú 18-40 éves korosztály számára is a Pénzügyi Bizottság azt a 
javaslatot tette, hogy az önkormányzat vállalja fel a szükséges költséget. A keretösszeg 
800.700,-Ft a költségvetés általános tartalék során rendelkezésre áll, tehát a 
kötelezettségvállalásnak pénzügyi és jogi akadálya nincs.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve a határozati 
javaslathoz módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
231/2014. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. november 
18-25. között Visegrádon megszervezésre kerülő tüdőszűrésen a Visegrádi lakcímmel 
rendelkező 18-40 éves korosztály számára a tüdőszűrés költségét átvállalja. 
2) A képviselő-testület a 18-40 éves korosztály (471 fő) számára fizetendő 800.700,- Ft 
(1700,- Ft/fő) térítési díjat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) 
számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

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

Kmf. 
 

 
 

Félegyházi András        Eőryné Dr Mezei Orsolya 
  polgármester                                    jegyző h.  
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    26/2014. 
Határozatok száma: 232-238/2014 (11.05.)  
Rendelet száma:  - 
     

   
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. november 5-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 
1. „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című projekt (KMOP-5.2.1/B-09-2F-
2010-0009) megvalósítása keretében a Polgármesteri Hivatal befejező építési munkáira 
kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása 
2. „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című projekt „Városháza bővítése és 
átalakítása” megvalósítása keretében a Polgármesteri Hivatal befejező építési munkáira 
ismételten kiírandó közbeszerzési eljárás lebonyolítására tanácsadó megbízása 
3. Áprily völgy (1638-1639 hrsz.) partfalmozgás helyreállítására közbeszerzési eljárás 
megindítása 
4. Visegrád Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása tárgyában hozott 
229/2014. (10.21.) Ökt. határozat módosítása 
5. Visegrád Sport és Kulturális Létesítményeiért Közhasznú Közalapítvány okiratának 
módosítása tárgyában hozott 230/2014. (10.21.) Ökt. határozat módosítása 
6. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházzal vízvétel tárgyában kötött 
szerződés módosítása 
7. Multicar gépjármű karbantartására érkezett árajánlat megvitatása 
8. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 5-én 18:30 
órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Félegyházi András polgármester 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyző 
 
 

Meghívott: 
 

Dr László Viktor közbeszerzési tanácsadó 
Bozzay Péter VVF Kft, ügyvezető 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. A 3. napirendi pontot javasolta levenni, mivel az ahhoz tartozó ajánlatot 
nem kapta meg időben az önkormányzat, továbbá képviselői kérésre javasolta 8. napirendi 
pontként az Egyebek napirendet felvenni a napirendek sorába. Mivel ezzel kapcsolatban 
kérdés, hozzászólás, illetve egyéb módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki a napirend módosításával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjének módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az imént módosított napirendet elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című projekt (KMOP-5.2.1/B-
09-2F-2010-0009) megvalósítása keretében a Polgármesteri Hivatal befejező építési 
munkáira kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása 
Előterjesztő:  Dr Szabó Attila aljegyző 
Meghívottak:  Dr László Viktor közbeszerzési tanácsadó 
  Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezető 
 
Félegyházi András: Köszöntötte a meghívottakat és felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy 
ismertesse a napirendi pontot.  
 
Dr Szabó Attila: A Képviselő-testület a 172/2014. (08.14.) számú határozatával írta ki a 
„közbeszerzésekről” szóló törvény szerinti nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli 
közbeszerzési eljárást a polgármesteri hivatal épületének befejező munkálataira. Az 
Épkomplex Kft. nettó 134.023.732,- Ft ajánlati áron, valamint a Kőművészet Kft. 
128.316.671,- Ft nettó ajánlati áron érvényes ajánlatot tett.  A Via Alba Kft pedig érvénytelen 
ajánlatot nyújtott be. A rendelkezésre álló fedezetet a legalacsonyabb ajánlat is meghaladja, 
ezért az eljárás érvénytelenítésére tett javaslatot a bíráló bizottság a közbeszerzési tanácsadó 
véleménye alapján.  
 
Dr László Viktor: Elmondta, hogy önmagában a magasabb ajánlati ár nem lenne oka az 
eredménytelenné nyilvánításra, azonban egybe kell számítani a korábbi vállalkozói 
teljesítéssel. Mivel a beruházásba már benne van 60-70 millió forint, ezért ha a 128 milliós 
ajánlatot és a korábbi összeget összeadjuk, az eléri, illetve meghaladja a nettó 150 millió 
forintot és ezért ebben az eljárás típusban nem lehet eredményt hirdetni, mert az így 
megkötött szerződés érvénytelen lenne.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve egyéb hozzászólás nem 
hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

232/2014. (11.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat alapján 
megtárgyalta a „„KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0009 „Az ezeréves Visegrád Városközponti 
fejlesztése” című projekt megvalósítása keretében a Polgármesteri Hivatal befejező építési 
munkái” Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatos bíráló bizottsági 
javaslatot, és annak tartalmát elfogadja. 
1) A Képviselő-testület a Via Aba Kft. (1149 Budapest, Répásy M. u.13. fsz. 1.) ajánlatát 
a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelennek; az Épkomplex Kft. (2100 Gödöllő, Rét 
u. 37.) és a Kőművészet Kft. (1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.) ajánlattevők ajánlatait 
érvényesnek nyilvánítja. 
2) A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást, tekintettel arra, hogy egyik ajánlattevő 
sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő 
ajánlatot, a Kbt. 76. § (1) bek. c) pontja értelmében eredménytelennek nyilvánítja. 
3) A Képviselő-testület felkéri a tárgyi közbeszerzés lefolytatásáért felelős személyt, hogy 
a döntésről az érintetteket értesítse. 

 
Felelős: tárgyi közbeszerzés lefolytatásáért felelős személy 

Határidő: azonnal 
 
2. npr: „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című projekt „Városháza 
bővítése és átalakítása” megvalósítása keretében a Polgármesteri Hivatal befejező 
építési munkáira ismételten kiírandó közbeszerzési eljárás lebonyolítására tanácsadó 
megbízása 
Előterjesztő:  Dr Szabó Attila aljegyző 
Meghívottak:  Dr László Viktor közbeszerzési tanácsadó 
  Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezető 
 
Félegyházi András: A munkálatok folytatása úgy lehetséges, ha egy nyílt közbeszerzési 
eljárást indít a testület és erre vonatkozóan közbeszerzési tanácsadó megbízása javasolt. 
Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendet.  
 
Dr Szabó Attila: Gyakorlatilag ismételten ki kell írni most már egy nyílt közbeszerzési 
eljárást. Erre a munkára a Dr László Viktor által képviselt Tivian Kft-től, kért be az 
önkormányzat árajánlatot, mivel Dr László Viktor az utóbbi időben az önkormányzatnak 
számos pályázat kapcsán bonyolított le gyorsan, precízen közbeszerzési eljárást, illetve az 
árvízvédelmi beruházás miatt kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán hasznos tanácsokkal segítette 
az önkormányzat munkáját. A Kft. 1.500.000 Ft + 27%Áfa összesen 1.905.000 Ft megbízási 
díj ellenében vállalja a feladat ellátását. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával együtt járó 
feladatok ellátásához, azért szükséges képviselő-testületi jóváhagyás, mert a 2014. évi 
költségvetésben ilyen feladatra értelemszerűen nem került összeg betervezésre. A feladat 
ellátására a 1.905.000,- Ft összeg a 2014. évi költségvetésének általános tartalék soron 
egyébként rendelkezésre áll. 
 
Bálint Zsolt: Várhatóan mikor lesz ebből kiírás, illetve szerződéskötés? 
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Dr László Viktor: Úgy gondolja, hogy január-február tájékán kiírható a közbeszerzés és 
tavasszal, ha minden jól megy, akkor már lesz nyertes kivitelező. 
 
Mikesy Tamás: Mi van akkor, ha ez a pályázati forduló sem lesz sikeres? 
 
Dr László Viktor: Egy nyílt eljárásnak teljesen más hangulata van. Feltételezhetően más 
ajánlattevői kör fog jelentkezni. A kockázatokat lehet csökkenteni, de természetesen nem 
lehet kizárni, hogy az eljárás eredménytelen lesz, de úgy gondolja akkor még mindig le lehet 
folytatni egy másik eljárást, amiért ő már nem fog kérni díjat az önkormányzattól. Ettől 
függetlenül úgy gondolja, hogy nagyon jó esély van arra, hogy március-április környékére 
lesz egy új vállalkozó és befejezhető lesz a projekt. Tapasztalatai szerint egy ilyen 
volumennél a gyakorlat szerint legalább 7-8 cég szokott ajánlatot tenni, de van úgy, hogy 10-
12 is, tehát közülük valószínűleg lehet majd nyertest hirdetni.  
 
Bártfai István: Be lehet-e majd a kiírásba olyan biztosítékokat írni, amely nagyobb 
biztosítékot jelenthet arra, hogy ne járjon még egyszer így az önkormányzat. Ne csak papíron 
legyen alkalmas egy cég, hanem ténylegesen is. 
 
Dr László Viktor: A megfelelő biztosítékokat, amit csak lehet és amit az eljárás enged, 
ezeket egyébként idáig is mindig beletették a szerződésbe.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve egyéb hozzászólás nem 
hangzott el, felolvasta a határozati javaslatot és mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat 
nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
233/2014. (11.05.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „az ezeréves Visegrád 
Városközponti fejlesztése” című projekt megvalósítása keretében a Polgármesteri Hivatal 
befejező építési munkáira kiírandó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával TIVIAN 
Kft-t (2440 Százhalombatta, Pacsirta u. 14.) 1.500.000 Ft + 27% Áfa összesen 1.905.000 Ft 
díj ellenében megbízza. 
2) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladatok megbízási díját az önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14) számú rendelet általános tartalék sora terhére 
biztosítja.   
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert - a határozat 
mellékletét képező tartalommal – TIVIAN Kft-vel kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. npr: Áprily völgy (1638-1639 hrsz.) partfalmozgás helyreállítására közbeszerzési 
eljárás megindítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 



 

6 

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 
Dr Szabó Attila: Az önkormányzat az Áprily-völgy 1638 és 1639 hrsz. alatti ingatlanokon 
történt partmozgás miatt keletkezett károk megtérítésére és az eredeti állapot helyreállítására 
az ún. vis maior pályázaton támogatásban részesült a Belügyminisztériumtól. A 
belügyminiszter úr a károk helyreállítása miatt 90 %-os támogatás mellett 20.637.000.- Ft 
helyreállításhoz kapcsolódó támogatást ítélt meg az önkormányzatnak. Döntésében az Áprily-
völgy helyreállítására 22.930.612.- Ft összegű helyreállítási költséget ismert el, tehát  ez azt 
jelenti, hogy az önkormányzatnak a helyreállításhoz 2.293.612.- Ft saját forrást kell 
biztosítania költségvetése terhére. Ez az összeg a 2014. évi költségvetésbe betervezésre került, 
tehát rendelkezésre áll. Idő közben az önkormányzat megkapta az építési engedélyt a 
helyreállításra, már jogerőre is emelkedett. Mivel a beruházás összege meghaladja a nettó 15 
millió forintot, ezért közbeszerzési eljárást szükséges kiírni, melynek jogi akadálya nincs.  A 
közbeszerzési feladtok lebonyolításával a korábbi vis maior pályázatokon eljáró Dr László 
Viktort bízta meg a polgármester úr 300.000,- Ft díj ellenében. Az ajánlattételi eljárás 
dokumentációját el is készítette, ami kiküldésre került. A testületnek az eljárás 
megindításáról, az ajánlattételi felhívás elfogadásáról, illetőleg a felhívandó ajánlattevők 
számáról és személyéről szükséges döntést hoznia. A határozati javaslata tartalmazza a 
megfelelő referenciával rendelkező ajánlattevőket.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve egyéb hozzászólás nem 
hangzott el, ezért kérdezte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
234/2014. (11.05.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Áprily-völgy 1638 és 
1639 hrsz alatti ingatlanokon történt partmozgás miatti károk helyreállítási építési munkák 
megvalósítása tárgyában a „közbeszerzésekről” szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A§ (1) 
bekezdése szerint nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indít meg. 
2) A képviselő-testület az Áprily-völgy 1638 és 1639 hrsz alatti ingatlanokon történt 
partmozgás miatti károk helyreállítási építési munkák tárgyában megindított közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását (dokumentációt) a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 
3)  A képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás kapcsán 
ajánlattételre 3 ajánlattevőt hív fel, melyek az alábbiak: 
a) Geoszolg Kft 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16. 
b) Sycons Kft 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 26-30. 
c) Pilisi Parkerdő Zrt 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4. 
 

Határidő: 2014. november 6. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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4. npr: Visegrád Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása tárgyában 
hozott 229/2014. (10.21.) Ökt. határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 
Dr Szabó Attila: Azért kell ezt a korábbi határozatot módosítani, illetőleg kiegészíteni, mert 
a kuratóriumi tagságról egy személy, Visnyovszky András nem mondott le, illetve Bálint 
Zsolt lemondott, majd újra választotta a képviselő-testület, ezért a képviselő-testületnek a 
kuratóriumi tagságukat meg kell erősítenie. A Cégbíróság kéri, hogy ez határozatban 
szerepeljen, illetőleg erre vonatkozóan szülessen döntés.  
 
Félegyházi András: Tehát a változtatást technikai jellegű. Mivel a témával kapcsolatban 
kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
235/2014. (11.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 229/2014. (10.21.) ökt 
határozat 3.2.1. pont a) alpontját az alábbiak szerint módosítja: 
a)  7.4./ pontjában a Kuratórium összetétele az alábbiak szerint változik:        
a1.) Szendrey Lajos elnök 2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/c. 
Bártfai István titkár 2025 Visegrád, Mátyás király u. 27. 
Müller Antal tag 2025 Visegrád, Nap u. 4. kurátorok megbízatása, lemondás miatt megszűnik, 
a2.) Dobó István elnök (szül.:Balassagyarmat, 1951.07.17., anyja neve: Kovács  Márta 
Mária) 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6/a 
Bergmann Pál tag (szül.:Visegrád, 1953.01.25., anyja neve: Scheili Terézia) 2025 Visegrád, 
Mátyás király u. 35. 
Réti Henrik tag (szül.:Budapest XI., 1961.06.08., anyja neve: Bércesi Magdolna) 2027 
Dömös, Pásztor János u. 4. szám alatti lakosokat Kuratórium tagjának megbízza illetve  
Bálint Zsolt titkár (szül.:Szentendre, 1968.10.12., anyja neve: Gerstmayer Borbála) 2025  
Visegrád, Berkenye u. 8. 
Visnyovszky András tag (szül.: Esztergom, 1972.12.31., anyja neve: Frőhlich Mária) 2025 
Visegrád, Fő u. 127. szám alatti lakosokat Kuratóriumi tagságában megerősíti.  
A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester és Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
5. npr: Visegrád Sport és Kulturális Létesítményeiért Közhasznú Közalapítvány 
okiratának módosítása tárgyában hozott 230/2014. (10.21.) Ökt. határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
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Dr Szabó Attila: Itt viszont az alapító okiratot is módosítani kell, mivel a korábbi testületi 
döntést követően Zellert Márton a kuratóriumi tagságáról írásban lemondott. Így az ő 
lemondásának elfogadásáról és e tekintetben az alapító okirat módosításának jóváhagyásáról 
kell a testületnek döntést hoznia. Tehát a kuratóriumi tagok száma ebben az alapítványban 
egy fővel csökkenni fog.  
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
236/2014. (11.05.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Visegrád Sport és 
Kulturális Létesítményeiért Közhasznú Közalapítvány alapító jogokat gyakorló szerve úgy 
dönt, hogy Zeller Márton (2025 Visegrád, Széchenyi u. 21.) kuratóriumi tag megbízatása, 
lemondás miatt megszűnik. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért 
Alapítvány alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolva, a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalva elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester és Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
6. npr: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházzal vízvétel tárgyában kötött 
szerződés módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig terjedő időtartamra a 
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházzal a termál víz használatára vonatkozóan 
80 Ft/m³ áron szerződést kötött az önkormányzat. A szerződés lejártával a kórház igazgatója 
megkereste az önkormányzatot és kérte, hogy hosszabbítsa meg az önkormányzat a 
szerződést. A határidőt ez év végéig javasolja meghosszabbítani és ez az időszak elegendő 
lesz arra, hogy meg tudjanak állapodni egyrészt az árban, vagy ha ez nagyban különbözik az 
egyéb piaci résztvevőkkel megállapodott ártól, akkor milyen egyéb kedvezményeket tud a 
kórház biztosítani az orvosi ellátás tekintetében a város lakóinak.  
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy december 15-ig próbáljanak megegyezni, ha ez nem jön össze, akkor 
viszont 2015. január 1-től ugyanannyiért adják a vizet, amennyiért a másik félnek is adják. 
 
Félegyházi András: A szerződés december 31-vel történő meghosszabbítása magába 
hordozza azt, hogy január 1-vel egy másik szerződésnek kell életbe lépnie.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
237/2014. (11.05.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szent Kozma és 
Damján Rehabilitációs Szakkórházzal (2025 Visegrád, Gizella telep) 2013. július 24-én az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Visegrád-Lepence-völgyi K7-es jelű 
termálkútból kitermelt termálvíz értékesítésére, hasznosítására és felhasználására kötött 
szerződést az időtartam tekintetében módosítja, azt 2014. december 31-ig meghosszabbítja. A 
szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal fennmaradnak. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Szent Kozma és 
Damján Rehabilitációs Szakkórházzal kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - 
szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
7. npr: Multicar gépjármű karbantartására érkezett árajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 
Dr Szabó Attila: A Siex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  végzi az önkormányzat 
tulajdonában lévő Multicar típusú tehergépkocsi szervizelését. A  szerviz a soros szervizelés 
során az előterjesztés mellékletében szereplő árajánlatában jelezte, hogy a Multicaron milyen 
javítási munkák váltak szükségessé. Az árajánlat szerint a javítás költsége, anyag+munkadíj 
846.945 Ft+Áfa mindösszesen 1.075.620 Ft. A munkálatok megrendeléséhez azért szükséges 
a testület jóváhagyása, mert a 2014. évi költségvetésben ilyen összeg nem áll rendelkezésre 
javításra, illetőleg az összeghatár is meghaladja azt az összeget, ami felett a polgármester egy 
személyben dönthetne. A javítási költség fedezete a 2014. évi költségvetés általános tartalék 
soron rendelkezésre áll, tehát az ajánlat elfogadásának jogi akadálya nincs.  
 
Schüszterl Károly: Miért a tartalék alapból fedezzük ezt, mikor van karbantartásra 
betervezve pénz. 
 
Dr Szabó Attila: Azon a soron nem csak karbantartási összegek vannak betervezve, ezért a 
soron maradt pénzösszeg már nem fedezi ilyen összegű javítást. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem 
hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
238/2014. (11.05.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MNG-046 frsz-ú 
Multicar típusú tehergépkocsi javítási munkáival a határozat mellékletét képező árajánlatban 
szereplő tartalommal 846.945 Ft+áfa összesen bruttó 1.075.620 Ft-ért a Siex Ipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (97700 Szombathely, Csaba út 10.)bízza meg.  
2) A Képviselő-testület a javítási munkák költségét a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. 
(II.14) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a Siex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től – a határozat 
mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal - a Multicar típusú tehergépkocsi  
javítási munkáit rendelje meg. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
8. npr: Egyebek 
 
Bálint Zsolt: Szeretné, ha a polgármester úr január, február hónapban meghívná a testületi 
ülésre a térség országgyűlési képviselőjét, és azt a levelet, amelyben meghívja megjelentetné 
a Visegrádi Hírekben is. Jó lenne, ha a Dunakanyar és Visegrád fejlődési lehetőségeiről 
tájékoztatná az érdeklődőket.  
Tájékoztatást kér aljegyző úrtól a háziorvossal kapcsolatban, ugyanis ezen a héten hétfőn a 
helyettes 10 óra helyett fél 12-re érkezett meg és ez igen nagy felháborodást keltett a betegek 
között. Mi a helyzet most a rendelési idővel és háziorvossal kapcsolatban? 
 
Dr Szabó Attila: Az Egészségbiztosítási pénztártól érdeklődésére azt a tájékoztatást kapta, 
hogy Dr Balázs Mária egy másik megyében háziorvosi praxist vásárolt. 2014. november 1-től 
a visegrádi háziorvosi praxis betöltetlen státuszba került, ami azt jelenti, hogy fél év 
időintervallum van arra, hogy doktornő a visegrádi háziorvosi praxisát értékesítse, illetőleg 
ezen belül működhet két praxis párhuzamosan. Ha hat hónapon belül nem értékesíti ezt a 
praxist, akkor a praxisjog megszűnik, tehát onnantól kezdve az önkormányzat kiírhat rá egy 
pályázatot és az állást betöltheti. Addig helyettesítés keretében történik a háziorvosi ellátás 
Visegrádon, ami azt jelenti, hogy heti 10 órában kell rendelnie. Dr Rozsályi Károly rendel heti 
10 órában, az ő rendelési ideje felkerült a honlapra is, a telefonszámos elérhetőségével együtt. 
Dr Roszályi Károly mellett maga Dr Balázs Mária is helyettesíti saját magát, ami egyébként 
jogszabálynak megfelelő. A heti 10 órás rendelési időn felül, az ügyeleti ellátási időn kívül, 
rendelkezésre kell állniuk a visegrádi lakosoknak, azaz erre vonatkozó telefonszám is 
felkerült a honlapra. Elmondta, hogy Dr Rozsályi Károllyal telefonon egyeztetett, aki 
megerősítette ezeket az információkat, felhívta a figyelmét arra, hogy jogszabálynak 
megfelelően rendelési időn és ügyeleti ellátási időn kívül is rendelkezésre kell állnia a 
visegrádi betegek számára, tehát minden nap 8 és 17 óra között. 
 
Bálint Zsolt: Attól fél, ha Rozsályi doktor Kisorosziban rendel, mire átér Visegrádra, az adott 
sürgős, súlyos esetben már késő lesz. 
 
Dr Szabó Attila: Amint azt az imént is mondta a státuszt nem csak Dr Rozsályi Károly, 
hanem Dr Balázs Mária is helyettesíti.  
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Bálint Zsolt: Sajnos megállapítható, hogy Visegrádon jelenleg gyakorlatilag megszűnt az 
egészségügyi alapellátás, mivel gyakorlatilag fél órás háziorvosi rendelés van csak a városban 
és már így is nagyon sokan a szomszédos településekre járnak háziorvoshoz.  
 
Félegyházi András: 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. 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    27/2014. 
Határozatok száma: 239/2014 (11.13.)  
Rendelet száma:  - 
     

   
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. november 13-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 
 
1. Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” című projekt kapcsán Pro Regio 

Nonprofit Közhasznú Kft jogosulatlanul igénybe vett szállítói előleg visszafizetésére 
kötelező döntésének megvitatása  

 
 
 
 
 



 

 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
17:00 órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyző 
 

 
Távol maradt: 
 
    Félegyházi András polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-
testülete 6 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Félegyházi András 
polgármester úr szabadságát tölti, ezért a mai ülésen nem vesz részt, így az ülést távollétében 
alpolgármesterként ő vezeti. Aljegyző úr tájékoztatása szerint Mikesy Tamás és Hintenberger 
András képviselők még nem adták le vagyonnyilatkozatukat, így a mai ülésen szavazati 
jogukkal nem élhetnek, csak tanácskozási joggal vehetnek részt. Ismertette a meghívóban 
szereplő napirendi pontot. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve 
módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András nem volt jelen, Mikesy Tamás és 
Hintenberger András képviselők szavazati jogukat nem gyakorolhatták) az ülés napirendjét 
elfogadta. 
 
1. npr: Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” című projekt kapcsán Pro 

Regio Nonprofit Közhasznú Kft jogosulatlanul igénybe vett szállítói előleg 
visszafizetésére kötelező döntésének megvitatása  

Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse a 
napirendet. 
 
Dr Szabó Attila: A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft 2014. augusztus 14-én kelt 
döntésében az Önkormányzatot kötelezte a jogosulatlanul igénybe vett szállítói előleg és a 
befizetés napja között eltelt időszak napjainak száma alapján számított ügyleti kamat, azaz 
16.843.681 Ft megfizetésére. Amiatt kötelezte az önkormányzatot a Pro Regio a 
visszafizetésre, mert gyakorlatilag a beruházás teljes egészében nem valósult meg, az 50%-os 
teljesítésénél állt meg, tehát a kifizetett előleg 50%-nyi részével nem történt meg az 
elszámolás, az előleg csak részben került elszámolásra. A közreműködő szervezet az 
önkormányzattól kéri ennek visszafizetését, mivel a FŐV2-től ez a követelés nem vezetett 
eredményre. Tehát visszafizetendő követelés a támogatás vonatkozásában jelenleg 12.549.775 
Ft tőkeösszeg, illetőleg ennek 196.689 Ft ügyleti kamata. Valamint az önerő támogatás címén 
igénybe vett 4.056.673 Ft tőkeösszeg, valamint ennek 40.544 Ft ügyleti kamata. Az 
önkormányzat természetesen megkifogásolta ezt a kötelezést, de az elbírálásra jogosult 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkára 2014. október 8-án kelt döntésében elutasította. Tehát a jogorvoslati lehetőségek 
kimerültek. Addig, amíg ez az összeg visszafizetésre nem kerül, addig a projekt keretében 
benyújtandó kifizetési kérelmek teljes egészében felfüggesztésre kerülnek. Két lehetőség van, 
az egyik, hogy az önkormányzat ezt teljes összegben visszafizeti, vagy részletekben. A 
részletfizetés hosszadalmasabb eljárás lehet, az egy összegben való visszafizetés pedig 
értelemszerűen   rövidebb. Ennek az összegnek egy része a projekt végelszámolásánál vissza 
jön, egy része 7.662.000,- Ft, amit a FŐV2 közvetlenül kapott meg, az valószínűleg elveszik 
és ezt más jogcímen követelheti a FŐV2-től az önkormányzat. A Pénzügyi Bizottság a mai 
ülésén megtárgyalta és javasolja az összeg egyben történő visszafizetését.  
 



 

 

Dr Kucsera Tamás Gergely: Tehát összefoglalva szállítói számláról van szó, ami 
közvetlenül finanszírozott volna, ha teljesült volna a szolgáltató részéről a számla ellenértéke, 
de ez nem történt meg. Az előfinanszírozással kapcsolatban nem érte el az 50%-ot. 
Megállapítható, hogy a támogató, illetve a közreműködő szervezet nem is tett kísérletet a 
közvetlen behajtásra, hanem azonnal a szerződéses partnerrel, azaz az önkormányzattal vette 
fel a kapcsolatot és fogalmazott meg követelést, amelynek most tesz eleget. Az önkormányzat 
a további követeléseit ez ügyben a jövőben eljáró ügyvédi iroda megfogalmazza. Az ezzel 
kapcsolatos döntéseket a későbbiekben hozza meg a képviselő-testület.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, felolvasta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Mivel azzal kapcsolatban észrevétel, 
hozzászólás, illetve módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen, 
Hintenberger András és Mikesy Tamás képviselő nem szavazott) a következő határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
239/2014. (11.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „az ezeréves Visegrád 
Városközponti fejlesztése” című projekt kapcsán a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft 2014. 
augusztus 14. napján kelt (K-2014-KMOP-5.2.1/B-09-2F0133385/163 számú) kötelező 
döntésében foglaltakat teljesíti, azaz jogosulatlanul igénybe vett szállítói előleg címén követelt 
és a befizetés napja között eltelt időszak napjainak száma alapján számított ügyleti kamatot 
összesen: 16.843.681 Ft-ot, valamint a kifogást elbíráló döntés közlése és a befizetés napja 
között eltelt időszak napjainak száma alapján számított ügyleti kamatot egy összegben 
megfizeti, ezáltal megszüntetve a projekt keretében benyújtandó kifizetési kérelmek 
felfüggesztését.   
2) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő összeget az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy az 1. pontban 
szereplő összeg a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft bankszámlájára történő utalásáról 
intézkedjen. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

 
       Félegyházi András        Eőryné Dr Mezei Orsolya 
         polgármester h.             jegyző h. 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    28/2014. 
Határozatok száma: 240-252/2014 (11.20.)  
Rendelet száma:  - 
     

   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2014. november 20-án megtartott nyílt üléséről 
 
 
 

1. Beszámoló a költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
2. A 2015. évi homlokzat felújítási pályázat kiírása 
3. A Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 1. számú lakására 

vonatkozó pályázat kiírása  
4. A Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 7. számú lakására 

vonatkozó pályázat kiírása 
5. Kilátó utca átépítésének és csapadékvíz elvezetésének tervezési feladataira 

érkezett  ajánlatok megvitatása 
6. Szebeni Imre, Szebeni Imréné, Mohácsiné Szebeni Szilvia és Szilas Ferenc 

István Schulek utca 152/2 hrsz-ú ingatlan eladására tett ajánlatuk 
megvitatása 

7. Essősy Ádám tulajdonosi hozzájárulás kérelme vízvezeték kiépítéséhez a 247 
hrsz alatti ingatlanra 

8. MULTILEN Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérése a Visegrád 1515 hrsz 
(Mogyoróhegy utca) alatti ingatlanra mérőszekrény elhelyezéséhez 

9. Közmeghallgatás előkészítése 
10. Egészségház és Mozi épületében lévő biomassza üzemű kazánok 

üzemeltetéséhez szükséges fa fűtőanyagra beérkezett árajánlatok megvitatása 
11. Javaslat az év végi jutalmazásra 
12. Fellegvár óvoda konyhai szellőzés kialakításának kivitelezési munkáira 

beérkezett árajánlatok megvitatása 
13. Városközpont beruházás jogi képviselet ellátására vonatkozó ajánlat 

megvitatása  
14. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-án 
18:00 órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
Hintenberger András 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyző 
 

 
Távol maradt: 
 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
 
Meghívottak: 
 
    Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
    Bozzay Péter Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezető 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel (7 főből) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester úr előre jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Ismertette az ülés 
napirendi javaslatát, melyet további három napirendi ponttal javasolt kiegészíteni, az alábbiak 
szerint: az Egészségház és Mozi épületében lévő biomassza üzemű kazánok üzemeltetéséhez 
szükséges fa fűtőanyagra beérkezett árajánlatok megvitatása, Javaslat az év végi jutalmazásra, 
továbbá a Fellegvár óvoda konyhai szellőzés kialakításának kivitelezési munkáira beérkezett 
árajánlatok megvitatása. Továbbá javasolta a 2. napirendi pontot utolsó előtti napirendi 
pontként történő tárgyalását, mivel a meghívott vendég jelezte, hogy csak később tud 
csatlakozni. 
Mivel a napirendi javaslat módosításához egyéb módosító javaslat nem volt, kérte, aki a 
napirend módosítását elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) elfogadta a napirend módosítását. 
 
Félegyházi András: Kérte, aki a módosítással együtt az ülés napirendjét elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  elfogadta az ülés napirendjét. 
 
Napirend előtt: 
 
Bene Balázs a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagja letette esküjét 
Félegyházi András polgármester előtt. 
 

1. npr. Beszámoló a költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 
Meghívott:  Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Láng Anikó: Elmondta, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 87. § (1) 
bekezdése már csak év végi beszámolásra kötelezi a hivatalt, de aljegyző úrral egyeztetve az 
önkormányzat pénzügyi helyzetének áttekintésének céljából elkészítette a hivatal a 
beszámolót. A félévi beszámolóhoz képest az adatok már sokkal pontosabbak, hiszen idő 
közben nem kis erőfeszítéssel sikerült a könyvelésben naprakésznek lenni. Az önkormányzat 
2014. év III. negyedévben 703.607 e Ft bevételt, ebből előző évi maradvány igénybevétele 
168.408 e Ft és 580.222 e Ft kiadást teljesített. A bevétel nem tartalmazza a 2014. 06. 30. és 
2014. 09. 30 közötti időszakban befizetett helyi adók összegét, ami 86 eFt volt. Ezek majd 
csak év végén kerülnek lekönyvelésre. Az önkormányzat pénzkészlete a tárgyidőszak végén 
228.994 e Ft volt, a féléves 157 e Ft-al szemben. Az önkormányzat III. negyedévében a 
felhalmozási kiadásaik között volt többek között a Schulek utca második ütemének befejezése 
és a vis maior pályázatok. Működési kiadások között valamennyi intézmény tartotta a 
költségvetését a III. negyedéves adatok mind az időarányos százalék alatt alakultak, köszönet 
illeti az intézményeket, hogy betartották a költségvetésüket. A tájékoztató adatokból lehet 
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látni, hogy a szállítói tartozások jelentősen csökkentek, viszont a kintlévőségek sajnos nőttek, 
de ez mind a vevőtartozásnál, mind az adókintlévőségnél kevés adózóra korlátozódik. Az 
adóbevételek rendkívül jól alakultak, az éves előirányzat 97%-nál tart jelenleg, tehát 
várhatóan év végére meg is haladja a tervezettet.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a 
testületnek.  
 
Mikesy Tamás: A Művelődési Ház költségvetése is jól alakult, ami köszönhető annak, hogy a 
tavaszi rendezvényeket a városközpont építési marketingtámogatásból tudták finanszírozni. A 
vevőtartozásoknál látható, hogy a legnagyobb összegben a vízdíjtartozások vannak, ezek 
milyen időtartamúak? 
 
Láng Anikó: Egyik része a Castrummal kötött megállapodás, ami idei és a másik része 
szintén idei. Ezen kívül van a lejárt Castrum tartozás.  
 
Mikesy Tamás: Akkor ebbe nincs Ásványvíz Kft. tartozás? 
 
Láng Anikó: Csak egy negyedév. 
 
Mikesy Tamás: A lakbértartozásoknál előfordul, hogy nagy összegű tartozások vannak? 
 
Dr Szabó Attila: A jelenlegi lakók tartozása ennek az összegnek az egy negyede, ebből 600 e 
Ft két korábbi bérlő által felhalmozott tartozás, akik közül az egyik ismeretlen helyre távozott, 
ezért nem lehet érvényesíteni. A másik pedig jelenleg letiltható jövedelemmel nem 
rendelkezik és ezért nem érvényesíthető. 
 
Mikesy Tamás: Az adótartozások tekintetében azon adózók száma is növekedett, akik 
tartoznak, vagy pedig a korábbi tartozást felhalmozók növelték a tartozásukat? 
 
Dr Szabó Attila: A korábbi tartozók halmozták a tartozásaikat. Gyakorlatilag a végrehajtási 
eljárás az október-novemberi időszakban kezdődik el, miután már látszik, hogy szeptember 
15-i határidő után ki nem fizette be a második félévi adót.  Ezen kívül vannak olyan adózók, 
akik csak október hónapban rendezik a befizetéseket és van egy olyan réteg is, aki csak a 
felszólításra reagálva fizeti be a tartozását. Ezen felül pedig vannak olyanok, akik nem 
tudnak, vagy nem akarnak fizetni. Ebből a magas összegből egyébként 50 MFt-ot öt 
vállalkozó tartozása tesz ki és ezek közül is egy vállalkozó 25 MFt-al tartozik az 
önkormányzatnak. A hivatal már minden végrehajtási eljárást kimerített, egy vállalkozóval 
szemben bírósági szakaszban van a végrehajtási eljárás. Sajnos ezek mind olyan tételek, 
amelyek növelik az adókintlévőséget, de a behajthatóságuk sajnos csökken és oda jut el, hogy 
a cég megszűnését kezdeményezik, ezért nagyon nehéz ezekkel a vállalkozásokkal szemben 
hathatósan fellépni. Sok esetben nem arról a számláról fizetnek adót, ami a cégkivonatukon 
szerepel, illetőleg a számláikon nincs pénz. Nem csak az önkormányzat, hanem a NAV sem 
tud eredményeket elérni, bizonyos végrehajtási foglalások, illetve ingatlanokra vonatkozóan 
jelzálogjog bejegyzések történnek.  
 
Bálint Zsolt: Ezeket az adótartozásokat meddig kell göngyölíteni? 
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Dr Szabó Attila: Az általános elévülési idő 5 év, tehát ezután válik behajthatatlanná a 
tartozás. Illetőleg, ha egy céggel szemben felszámolási eljárás indul, akkor az is a 
behajthatatlan tartozás kategóriájába kerül.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, módosító 
javaslat nem volt, kérte, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
240/2014. (11.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzatának 2014. évi III. negyedévi beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 

Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. npr: A 2015. évi homlokzat felújítási pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hintenberger András Városfejlesztési Bizottság elnöke  
 
Félegyházi András: Felkérte Hintenberger Andrást a Városfejlesztési Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy folytatni szeretné ezt 
az évek óta már jól bevált pályázatot. Szeretnék, ha majd a pályáztok elbírálásában a 
Városüzemeltetési Bizottság is véleményt formálna. A pályázati kiírásban érdemi módosítás 
nem történt a tavalyihoz képest. Annyi változást eszközölt a bizottság, hogy mivel nem lehet 
utcaszintre lebontani azokat a területeket, ahol nagyon szigorúak a feltételek és nagyon 
részletes engedélyezési eljárásokat kell lebonyolítani, ezért az örökségvédelmi és tájvédelmi 
szempontoknak megfelelően rendezési tervre hagyatkoztak a hatásterület meghatározásában. 
Aki nem tudja eldönteni, hogy beletartozik-e ebbe a körbe, az a főépítész úrtól kérhet 
segítséget. A pályázat keretösszege 3.000.000,- Ft lenne.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, egyetért azzal, hogy ez 
egy jó kezdeményezés, támogatni kell, viszont a keretösszeget úgy állapította meg, hogy idei 
évben fel nem használt összeget át kell tenni a jövő évi pályázatba és a keretet 2.500.000,- Ft-
ban határozná meg és még 1.000.000,- Ft-ot különítene el a Fő u. 44. társasház homlokzat 
felújítására.  
 
Mikesy Tamás: El tudja fogadni ezt a javaslatot, gesztusnak tekinti a társasházra szánt 
összeget, de véleménye szerint ez arra kevés lesz. A költségvetés összeállításáig konkrétabb 
összeget is fognak tudni javasolni. 
 
Félegyházi András: Elmondta, azzal tisztában van, hogy még a kezdéshez is kevés lesz egy 
ekkora ház esetében az 1 millió forint. Ezt egy támogatási ígérvénynek lehet tekinteni, ami 
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arra vonatkozik, hogy a társasház, ha valóban elkezd társasházként működni, akkor számíthat 
erre a támogatási forrásra. Nyilvánvalóan ebbe saját forrást is be kell majd vonni, akár 
pályázati forrást is.  
 
Bártfai István: Az idei évben meg kellett nyirbálni az összes pályázatot, és ha az a felújítás is 
megvalósult volna, amelyik végül is nem, akkor a teljes pályázati keret kimerült volna. Sőt 
egy pályázó nem is vett részt végül, még ha ő is megcsinálta volna, akkor végképp kevés lett 
volna a keret. Ezért módosító indítvánnyal él, mely szerint 3.000.000,- Ft legyen a jövő évi 
keretösszeg, úgy, hogy az idén fel nem használt összeget tegyék hozzá a 2.500.000,- Ft-hoz. 
Ezen felül annyit irányoz elő az önkormányzat a Fő u. 44-re, amennyit akar.  
 
Bálint Zsolt: Nem lehet addig emelni az összeget, ahány pályázó van, hogy mindenkinek 
jusson. Van egy keretösszeg, ha az elfogy, akkor majd a jövő évben lehet újra pályázni. 
Jelenleg nem látható még a jövő évi költségvetés, gondolni kell a városháza befejezésére is, 
ami eddig is jelentős, nem várt költségeket eredményezett már és ki tudja, hogy még mit fog. 
 
Hintenberger András: A tervezésre szánt támogatás esetében pontosításra került a kiírás 
szövege, mely szerint komplex felújítás esetén épületenként legfeljebb 100.000,- Forint; 
egyéb egyszerű esetben legfeljebb 50.000,- Forint, mert ebből korábban félreértések voltak, 
volt, aki azt hitte, hogy mindenképpen ilyen összegben kell megrendelnie a tervezést. 
Remélhetőleg így pontosabb lesz a megfogalmazás és nem lesznek ilyen félreértések a 
jövőben.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint, amikor majd látják a beérkezett pályázatokat és már 
látják a költségvetés állását, akkor esetleg majd később lehet módosító indítványt benyújtani a 
keretösszeg tekintetében. Most még valóban nehéz meghatározni, hogy mennyi fordítható a 
pályázatra.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a vitát 
lezárta. A Városüzemeltetési Bizottság eredeti javaslata 3.000.000,- Ft volt a homlokzat 
felújítási pályázatra. A Pénzügyi Bizottság módosító javaslatában 2.500.000,- Ft-ban 
határozta meg a pályázat keretösszegét, melyből 500.000,- Ft a tavalyi pályázatból maradó 
összeg és még 1.000.000,- Ft-ot javasol elkülöníteni a Fő u. 44. társasház homlokzat 
felújítására. Javasolta, hogy először a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatáról szavazzon a 
testület. Kérte, aki az imént elhangzott módosító javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
241/2014. (11.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a 2015. évi 
költségvetésbe 2.500.000,- Ft keretösszeg kerüljön betervezésre homlokzat felújítási 
pályázatra és 1.000.000,- Ft a Fő u. 44. szám alatti társasház homlokzat felújítására. 
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Felelős: jegyző, polgármester 

Határidő: azonnal 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottság módosító javaslata 
elfogadásra került, így Bártfai István képviselő módosító javaslatának szavazásra bocsátása 
okafogyottá vált. Ennek tükrében kérte, aki a módosított homlokzat felújítási pályázat 
kiírásával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
242/2014. (11.20.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy homlokzat felújítási 
pályázatot ír ki 2015. évre vonatkozóan a határozat mellékletét képező pályázati felhívás 
alapján. 
2.) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy a homlokzat felújítási pályázat 
lebonyolításához 2.500.000,- Ft keretösszeget tervezzen be a 2015. évi költségvetésbe és 
további 1.000.000,- Ft-ot a Fő u. 44. szám alatti társasház homlokzat felújítására. 
 
 

Felelős: Rüll Tamás, főépítész 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS UTCAI HOMLOKZAT ÉS KERÍTÉS FELÚJÍTÁSÁRA 

 

Visegrád Város Önkormányzata idén kiterjeszti a sikerrel működő felújítási pályázatot, mely 
így nem csak egyedi védettség alatt álló épületek, hanem valamennyi, a közterületekről 
látható, az utcaképet jelentősen meghatározó homlokzattal rendelkező házmegújítását segíti 
elő.  

2015-ben a Város Településrendezési Terve szerinti önálló karakterű (ÖK) területek és a 
műemléki jelentőségű (MJ) területek háztulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot.  

A pályázó lehet magánszemély, vállalkozás (amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál 
az épület, illetve vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan székhelyét, telephelyét), illetve 
közhasznú feladatokat ellátó szervezet, intézmény, civil szervezet valamint egyház is.  

A pályázat keretösszege 2.500.000 Forint. A támogatás 1. része komplex felújítás esetén 
épületenként legfeljebb 100.000 Forint; egyéb egyszerű esetben legfeljebb 50.000 Forint 
tervezési támogatás, 2. része épületenként legfeljebb 450.000 Forint, de legfeljebb a 
beruházás kivitelezési költségeinek 50%-áig terjedő kivitelezési támogatás. A pályázatokat a 
keretösszeg erejéig támogatja a kiíró.  

Előnyt jelent, ha a pályázó komplex felújítás (lábazati vízszigetelés, házgyári ablakok 
kiváltása hagyományos, osztott fa nyílászárókra, elektromos vezeték homlokzati bekötésének 
kiváltása jobb megoldással, Visegrádra jellemző hagyományos homlokzatkép kialakítása, 
stb.) megvalósítását vállalja.   
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A pályázatokat műemléki környezetben végzett munkában jártas építészmérnökök bírálják el, 
a döntést a bírálat alapján a Képviselőtestület hozza meg.  

A 2014-ben kiírt pályázaton támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására 2015. 
december 31-ig kell, hogy sor kerüljön.  

A pályázatot a Városházán, vagy Visegrád Város honlapján elérhető pályázati adatlapon 
folyamatosan lehet benyújtani 2015. január 16-án délig. Hiánypótlásra nincs lehetőség. 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 2015.  

A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges legszűkebb információkat (tulajdoni lap, 
munkanemekre bontott költségbecslés, a tervezett felújítás rövid leírása) kell a pályázati 
adatlappal benyújtani. Az elbírálására 30 napon belül kerül sor, mely után támogatási 
szerződést kell kötni az önkormányzattal. A szerződés tartalmazza a további részleteket pl. 
tervkészítési kötelezettség, folyamatos műszaki ellenőrzés, szakszerű kivitelezés, az elszámolás 
részletei, stb.  

A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek alapján előleg fizetésére nincs 
lehetőség. A támogatási összeg tervezéshez kapcsolódó része a szükséges hatósági engedélyek 
vagy településképi bejelentési igazolás bemutatása, valamint a tervezési díjról szóló számla 
bemutatása után 15 nappal kerül kifizetésre átutalással. A támogatási összeg kivitelezéshez 
kapcsolódó részének kifizetése a szakszerű kivitelezés befejezését és az elszámolást követően 
15 napon belül történik, szintén átutalással.  

 
3. npr: A Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 1. számú lakására 

vonatkozó pályázat kiírása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 

 
Dr Szabó Attila: Nagy Lóránt bérleti szerződése a Sziget utca 1. számú lakásra vonatkozóan 
november 30-val lejár. Kérelmet nyújtott be, hogy továbbra is szeretné bérbe venni a lakást 6 
hónap időtartamra. A Népjóléti Bizottság megtárgyalta a kérelmet és úgy döntött, hogy az 
önkormányzat írja ki a pályázatot a lakásra és természetesen Nagy Lórántnak is lehetősége 
lesz pályázatot benyújtania. Ennek megfelelően készült az előterjesztés, az első számú 
határozati javaslat tartalmazza a pályázati kiírást, a második határozati javaslat arról szól, 
hogy mivel a bérleti szerződés november 30-ával lejár, ezért azt a pályázat lefutásáig, illetve 
2014. december 31-ig hosszabbítsa meg a képviselő-testület.  
 
Bártfai István: Ha volna rá mód jogilag, hogy egy félévig még maradhasson a lakásban, 
akkor ő meghosszabbítaná a bérleti szerződését, hogy aztán ne kelljen újra pályázatot kiírni.  
 
Dr Szabó Attila: Ő csak egy fél évet kérne még. 
 
Mikesy Tamás: Neki addig kell Visegrádon tartózkodnia, amíg a rehabilitációja tart, utána 
nincs indokoltsága. 
 
Bálint Zsolt: De mi van akkor, ha most egy Visegrádi fog pályázni a lakásra és azért nem 
tudják odaadni neki, mert ő még ott van a lakásban. 
 
Schüszterl Károly: A bizottság javaslata az volt, hogy most hosszabbítsák meg a bérleti 
szerződését december 31-ig, utána pedig írják ki a pályázatot. 
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Bártfai István: Ő megadná nekik még fél évig a lakást és utána írná ki a pályázatot.  
 
Bálint Zsolt: Szünetet kért. 
 
 

- Szünet után – 
 
Félegyházi András: A szünetben a következő napirendi pont miatt is áttekintette a testület a 
kérdést. Az előterjesztésben szereplő 1. számú határozati javaslatot most nem javasolja 
napirenden tartani, mert a decemberi testületi ülésen az ide vonatkozó rendeletet módosítani 
kívánja a testület. Így a lakásra vonatkozó pályázatot majd a módosított rendelet után írják ki. 
A 2. számú határozati javaslatot pedig úgy javasolja módosítani, hogy a lejárt szerződést 
2015. január 25-ig hosszabbítsák meg, ez vonatkozzon a 7. számú lakás bérleti jogviszonyára 
is. Kérte, aki a határozati javaslatot az általa tett módosítással együtt elfogadja, most 
szavazzon! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
243/2014. (11.20.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagy Lóránt (szül.: 
Sepsiszentgyörgy, 1976. 01. 12.) önkormányzati lakás bérbevétel iránti kérelmét az 
alábbiakkal fogadja el. 
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 Nagy Lórántnak havi 27.055 Ft (445. Ft/m2/hóx60,8m2) bérleti díj ellenében 2014. 
december 1-től a pályázat elbírálásáig legfeljebb 2015. január 25-ig adja bérbe Visegrád, 
Sziget u. 11/1. számú önkormányzati tulajdonú lakását. A határidő hosszabbítás kiterjed a 
Sziget u. 11/7. számú lakásra is. A Sziget u. 11/1. számú önkormányzati tulajdonú lakásra 
kiírt pályázati felhívásra természetesen Nagy Lóránt is nyújthat be pályázatot.  
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Nagy Lóránttal 
kötendő bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: A Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 7. számú lakására 

vonatkozó pályázat kiírása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 

 
Félegyházi András: Az előző napirendben ismertetett indokok alapján javasolta levenni a 
napirendről a témát. Kérte, aki ezzel egyetért, most szavazzon! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a 4. napirendi 
pont tárgyalását levette napirendről. 
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5. npr: Kilátó utca átépítésének és csapadékvíz elvezetésének tervezési feladataira 
érkezett  ajánlatok megvitatása 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Dr Szabó Attila: Az utcában lakók nevében Kennedy Lajos jelezte, hogy az úttest állapota 
illetve szélessége nem megfelelő egy kétirányú személygépjármű forgalom biztonságos 
lebonyolítására, valamint komoly gondot jelent az is, hogy mentősök az utcába nem tudnak,  
illetve nem akarnak behajtani, mert a Csukavölgy utcából történő behajtás nem megfelelő 
kialakítása miatt nem kockáztatják a mentő esetleges sérülését. Sajnos ugyanez a helyzet a 
tűzoltók esetében is. A Kilátó utca csapadék-vízelvezetés nem megfelelőségét pedig Hübler 
Mária illetve Barta Miklós jelezték, mert állításuk szerint nagyobb esőzések alkalmával a 
Kilátó utcában lefolyó csapadékvíz a Széchényi utcai ingatlanaikra folyik be, amit csak az 
úttest mellé épített földsánc akadályoz meg. Ezen problémák megakadályozására kért be 
árajánlatot az utca átépítésére és a csapadékvíz elvezetés kérdésének megoldására a 
környéken tevékenykedő, megfelelő referenciákkal rendelkező tervező vállalkozóktól. 3 iroda 
nyújtott be ajánlatot, A Geodexpressz Kft., az Útvonal Mérnöki és Szolgáltató Kft., valamint 
a Schlick Mérnökiroda Kft. Ez utóbbi nem a pályázati kiírásnak megfelelően nyújtotta be 
ajánlatát, ezért érvénytelen, a Geodexpressznél hiánypótlást kellett kibocsátani, ezt teljesítette, 
így az ő ára és Schlick Kft árajánlata összehasonlítható volt. A kedvezőbb ajánlatot a 
Geodexpressz Kft nyújtotta be. Így a határozati javaslatban is az szerepel, hogy a 
Geodexpressz Kft. javasolja megbízni a munkával. Az ajánlatuk tartalmazza azt is, hogy a 
tervezés az utca lakóval folyamatos egyeztetéssel történik majd.  
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Sajnos a 
Kilátó utcában igen sok probléma van az út tekintetében. A Bizottság előre kéri az ott lakókat, 
hogy kezdjenek el egymással és egymás között kommunikálni, annak érdekében, hogy az 
önkormányzat segítségével ott valóban egy rendezett és megnyugtató helyzet alakulhasson ki. 
A tervezés elkezdése előtt kérne a bizottság egy egyeztetést 972. hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosával, mert ez a Kilátó utca, Csukavölgy utca és a Széchenyi utca találkozásánál 
fekszik, ami támfallal van elválasztva mindhárom utcától és egy meredek részű vezet a 
telekhez. Ha a tulajdonos beleegyezne, akkor kaphatna egy gépkocsi bejáró lehetőséget a 
Kilátó utca felől és kérné az önkormányzat a segítségét abban, hogy az ingatlanának egy 
részével biztosítsa azt, hogy a Kilátó utca - Csukavölgy utca kanyarulatának kialakítása 
biztosítható legyen. A másik pedig, hogy a Kilátó utca felső részén van egy nagyon vékony 
peremrésze a 303-304 hrsz-ú ingatlanoknak, aminek az eladásával meg tudná teremteni a 
tulajdonos, hogy kialakítható legyen egy kitérő, amivel az utca járhatóvá válna. Azt is 
szeretné kérni a bizottság, hogy ezeknek a lehetőségeknek a megvalósítását a tervező 
vizsgálja meg.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint az nem helytálló, hogy a Kilátó utcába nem tud felmenni 
a mentő és a tűzoltó autó, mert ő kint volt, megnézte és igenis fel lehet oda menni, mert aki ott 
építkezett, az felépítette a házát is, márpedig ahhoz nagy autók voltak szükségesek. Az utcán 
nincs két irányú fogalom, sőt az az utca nem is út hivatalosan, hanem közterület és senki nem 
is akarja úttá nyilvánítani, mert az nagyon sokba kerülne. Az utcában a telekrendezést 
mindenképpen támogatja, mert ez egy kényes kérdés, sőt utána a jogi rendezést is, de 
véleménye szerint az nem terjedhet ki utcává nyilvánításra. A jövőben arra kéri a hivatalt, 
hogy mielőtt árajánlatot kér be, egyeztessen a bizottsággal. 
 
Dr Szabó Attila: A hivatal Horváth Frigyes útügyi szakértővel volt kint a terepen s az ő 
útmutatásaink megfelelően kért be árajánlatot. Itt elsődleges feladat a csapadékvíz 



 11 1

elvezetésének megoldása, illetve a Csukavölgy utcából történő behajtás kérdése.  A tervezés 
több lehetőséget vázolt fel a bekanyarodás tekintetében, akár úgy is, hogy ne kelljen 
kisajátítani az érintett Bartha Miklós ingatlanából. Maga a tervezés egyfajta alternatív 
lehetőséget kínálhat a testületnek, illetve a bizottságok számára, hogy hogyan lehet ezt a 
kérdést véglegesen megoldani. Azért kért be a hivatal árajánlatokat, hogy megfelelő 
referenciával és szakértelemmel rendelkező tervező adjon útmutatást, mert ilyen szaktudással 
sem a hivatalnál, sem a képviselő-testületben nem rendelkezik senki. Árajánlatokat úgy kért 
be, hogy figyelembe vette a mintegy fél éve tartó, heti rendszerességgel történő 
panaszáradatot, ami az aljegyző felé érkezik a környező lakosoktól. Véleménye szerint 
ismerve az ott lakók problémáját, csak úgy lehet megoldani, ha elindul egyfajta útkeresés a 
szakterületet ismerő szakemberek közreműködésével. Természetesen a jogi rendezés a 
tervezésnek elengedhetetlen feltétele, de látni kell, hogy milyen alternatíva mentén lehet 
elindulni. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint ebben a kérdésben most nyugodtan lehet szavazni, aztán 
majd a bizottság elmondja a szempontjait a tervezőnek, aki az alapján elvégzi a munkát.  
 
Félegyházi András: Fontos általános meglátás a részleteken túl, hogy vannak helyek 
Visegrádon, ahol kétségtelen, hogy vonzó lakni, mert szép a kilátás, nyugalom van stb., de 
aztán később jönnek a problémák, mert mondjuk télen csúszik az út. Véleménye szerint ezt 
mindenkinek akkor kellene mérlegelnie, amikor oda költözik, illetve egy bizonyos telken 
házat épít. Mivel a témával, illetve az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal 
kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a vitát lezárta, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen,) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
244/2014. (11.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kilátó utca (971, 973 
hrsz) átépítésének és csapadékvíz elvezetésének tervezési feladataira - a határozat 
mellékletében lévő árajánlatban szereplő tartalommal - a Geodexpress Kft-t (2022 Tahi, 
Ereszvény u. 5.)  bízza meg 590.000 Ft +0%Áfa díjért. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladatellátáshoz szükséges díjat az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet általános 
tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Geodexpress Kft-vel 
kötendő tervezési szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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6. npr: Szebeni Imre, Szebeni Imréné, Mohácsiné Szebeni Szilvia és Szilas Ferenc 
István Schulek utca 152/2 hrsz-ú ingatlan eladására tett ajánlatuk megvitatása 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Dr Szabó Attila: Mint ismeretes a Schulek utca II. ütemének munkálatai szeptember 30-án 
befejeződtek. A csapadékvíz elvezetés a Schulek utcáról az eredeti tervek szerint a 154/1-es 
hrsz-ú ingatlanon keresztül történt a Csuka patakba és erre vonatkozóan szolgalmi jogi 
szerződés is aláírásra került az érintett ingatlantulajdonossal. Viszont a földmérés során derült 
ki, hogy a csapadékvíz elvezetés érinti a 152/2-es hrsz-ú ingatlan 11 m² nagyságú részét. Így 
a hivatal megkereste az érintett ingatlantulajdonosokat szintén egy szolgalmi jogi bejegyzés 
céljából, de ők inkább megvételre ajánlották fel ezt a területet, melynek eladási árát 150.000,- 
Ft-ban határozták meg. Az ingatlan megvásárlása esetén az adásvételi szerződés 
elkészítésének és a tulajdonosváltás átírásának költsége a vevőt, azaz az önkormányzatot 
terheli.  Az összeg a költségvetés az általános tartalék sorában rendelkezésre áll. Azért került 
a vétel tekintetében előterjesztés, mert a szolgalmi jogi bejegyzés esetén is kérhetnek a 
tulajdonosok térítési díjat és a tisztább átláthatóbb jogi helyzet érdekében célszerűbb ha az 
önkormányzat megveszi ezt a 26 m²-t. Az előterjesztés a Városfejlesztési és a Pénzügyi 
Bizottság is tárgyalta. 
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság támogatja az ingatlan megvásárlását az 
előterjesztésben írtak szerint. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a 
vitát lezárta. A határozati javaslattal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérte, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen,) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
245/2014. (11.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012 (III.29.) önkormányzati rendelet 8§ b) 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva - figyelemmel a Városfejlesztési Bizottság 
javaslatára is - úgy dönt, hogy Szebeni Imre Ferenc, Szebeni Imre Ferencné, Mohácsiné 
Szebeni Szilvia és Szilas Ferenc István vételi ajánlatukat elfogadva az általuk felkínált 
150.000 Ft-ért, azaz egyszáz-ötvenezer forintért megvásárolja a tulajdonukban lévő 154/2 
hrsz.-ú 26 m2-es területnagyságú „saját használatú út” művelési ágú ingatlant.  
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a megvásárolt 154/2 hrsz.-ú ingatlant a forgalomképtelen 
vagyontárgyak körébe sorolja be.  
A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében Szebeni Imre Ferenccel, Szebeni Imre Ferencnével, Mohácsiné 
Szebeni Szilviával és Szilas Ferenc Istvánnal kötendő adásvételi szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2015. január 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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7. npr: Essősy Ádám tulajdonosi hozzájárulás kérelme vízvezeték kiépítéséhez a 
247 hrsz alatti ingatlanra 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Dr Szabó Attila: A Essősy Ádám és Horváth Erika kérelemmel fordultak Visegrád Város 
Önkormányzatához. Kérelmükben kérték a tulajdonukat képező 263/3 hrsz alatti ingatlant 
ellátó vízvezeték kiépítésére tulajdonosi hozzájárulás megadását a Visegrád 247 hrsz-ú alatti 
ingatlanra vonatkozóan. Mivel a vízvezeték kiépítés a Visegrád 247 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlant érinti a képviselő-testület jogosult a tulajdonosi hozzájárulás megadására.  
 
Bárftai István: A kérelmet a Városüzemeltetési Bizottság 2014. november 13-án megtartott 
ülésén megtárgyalta. A tulajdonosi hozzájárulás megadását a határozati javaslatban szereplő 
feltételekkel támogatja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a 
vitát lezárta. A határozati javaslattal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérte, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen,) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
246/2014. (11.20.) 
HATÁROZATA 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Essősy Ádám és Horváth 
Erika (1139 Budapest, Rozsnyai 20.B.ép.fsz.3.) kérelmére a Visegrád Város Önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében lévő 247 hrsz-ú ingatlanokat érintő a Visegrád 263/3 hrsz alatti 
ingatlan vízellátását szolgáló vízvezeték kiépítéséhez a  tulajdonosi hozzájárulást megadja a 
következő feltételek mellett: 
a)  A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt felé készítendő létesítési tervet Visegrádi 
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjével egyeztetni kell. 
b) A kivitelezési munkák csak a tavaszi esőzések után végezhetők. 
c) A munkaárok folyamatos fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelező köteles 
gondoskodni. 
d) A megbontott területet köteles a kivitelező a munkák befejezése után az eredeti állapotnak 
megfelelően helyreállítani. A helyreállítást megfelelő felületzárással kell elvégezni. 
A károsodott közhasználatú zöldterületek helyreállítását a következőképpen állapítom meg: 
Tereprendezés, humuszolás, füvesítés. 
e) 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 kivitelező kötelezettsége. Halasztást nem tűrő helyreállítás a kivitelező terhére 
elvégeztethető. 
f) A munkával érintett területen és árokban a munkavégzés ideje alatt a víz akadálytalan 
lefolyásáról, a sár és egyéb szennyeződések eltakarításáról a kivitelező folyamatosan köteles 
gondoskodni. 
g) Ha az érintett területen az építkezés következtében bármilyen károsodás történne, annak 
helyreállítása a kivitelező feladata. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott 
kár megtérítéséről a kivitelező köteles gondoskodni. 
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h) Jelen hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem 
mentesít. 
i) Az érintett közterületen lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak 
állagának megóvásáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
j) A kivitelezés során kikerülő és fölöslegessé váló anyagot – a veszélyes hulladéknak 
minősülő  anyagot, stb. külön -  szemétlerakó helyre el kell szállítani. 
2) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy Essősy Ádám és Horváth Erika 
(1139 Budapest, Rozsnyai 20.B.ép.fsz.3.) kérelmezőt a képviselő-testületi döntésről írásban 
értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
8. npr: MULTILEN Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérése a Visegrád 1515 hrsz 

(Mogyoróhegy utca) alatti ingatlanra mérőszekrény elhelyezéséhez 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Dr Szabó Attila: A Multilen Kft. megbízásából az Evitek Kft. tervezője Szatmári Balázs 
kérelemmel fordult Visegrád Város Önkormányzatához. Kérelmében kérte Visegrád-
Szentgyörgypuszta 1515 hrsz alatti kültéri mérőszekrény cseréjéhez, áthelyezéséhez a 
benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás 
megadását. Mivel a tervezett áthelyezés a Visegrád, 1515 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
Mogyoróhegy u. ingatlant érinti kérelmező kérte a képviselő-testület tulajdonosi 
hozzájárulásának megadását. A terv szerint a Mogyoróhegy utcában a már meglévő VDSL 
kültéri elosztó szekrény mögé egy új kültéri szekrény kerülne telepítésre. A kérelmet a 
Városüzemeltetési Bizottság 2014. november 13-án megtartott ülésén megtárgyalta. A 
tulajdonosi hozzájárulás megadását a határozati javaslatban szereplő feltételekkel támogatja. 
 
Schüszterl Károly: Elmondta, hogy ő a bizottsági ülésen úgy értelmezte, hogy az oszlopot 
áthelyezik a másik oldalra, de megtekintette a helyszínt és ezt nem tapasztalta.  
 
Dr Szabó Attila: Elmondta, hogy nem áthelyezésről volt szó, hanem árvízszint fölé 
emelésről. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy ő a bizottság álláspontját elfogadja, hacsak képviselő úr 
nem akarja levenni napirendről a témát a tisztázandó kérdése miatt. 
 
Schüszerlt Károly: Nem kéri levenni napirendről a kérdést.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
a vitát lezárta. A határozati javaslattal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérte, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen,) a következő 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

247/2014. (11.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EVITEK Kft. tervezője 
Szatmári Balázs kérelmére a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 
1515 hrsz-ú ingatlant érintő „Visegrád-Szentgyörgypuszta elektromos hálózat fejlesztés, 
mérőszekrény elhelyezés” tervdokumentáció alapján a tulajdonosi hozzájárulást létesítési 
engedély kiadásához megadja a következő feltételek mellett: 
a) A megbontott területet köteles a kivitelező a munkák befejezése után az eredeti állapotnak 
megfelelően helyreállítani. A helyreállítást megfelelő felületzárással kell elvégezni. 
A károsodott közhasználatú zöldterületek helyreállítását a következőképpen állapítom meg: 
Tereprendezés, humuszolás, füvesítés. 
b) 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 kivitelező kötelezettsége. Halasztást nem tűrő helyreállítás a kivitelező terhére 
elvégeztethető. 
c) A közúton és árokban a munkavégzés ideje alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és 
egyéb szennyeződések eltakarításáról a kivitelező folyamatosan köteles gondoskodni. 
d) Ha az érintett területen az építkezés következtében bármilyen károsodás történne, annak 
helyreállítása a kivitelező feladata. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott 
kár megtérítéséről a kivitelező köteles gondoskodni. 
e) Jelen hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem 
mentesít. 
f) Az érintett közterületen lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak 
állagának megóvásáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
g) A kivitelezés során kikerülő és fölöslegessé váló anyagot – a veszélyes hulladéknak 
minősülő  anyagot, stb. külön -  szemétlerakó helyre el kell szállítani. 
2) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy az EVITEK Kft. tervezőjét 
Szatmári Balázst a képviselő-testületi döntésről írásban értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila aljegyző 

 
9. npr: Közmeghallgatás előkészítése 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Az év vége közeledtével most már hagyományosan közmeghallgatást 
tart az önkormányzat az aktuális kérdésekről. Az idei közmeghallgatást 2014. december 17-én 
17 órakor javasolja megtartani a moziban. Javasolt témák: beszámoló a képviselő-testület éves 
munkájáról, tájékoztató a városközpont beruházás és az árvízvédelmi gát beruházási pályázat 
aktuális állásáról, településfejlesztési elképzelések megvitatása és egyebek. Bálint Zsolt 
képviselő úr kérte, hogy a közmeghallgatásra legyen meghívva Hadházy Sándor országgyűlési 
képviselő úr is. Ezt ő jelezni fogja előre képviselő úrnak, a kérdéseket ott fel lehet tenni 
amennyiben Bálint Zsoltnak ez elfogadható.  
 
Bálint Zsolt: Ez számára elfogadható, de az elegyen benne a levélben, hogy amennyiben ez 
az időpont nem felel meg neki, akkor jelöljön meg egy másikat. 
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
a vitát lezárta. A határozati javaslattal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérte, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen,) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
248/2014. (11.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. december 17-én 
17 órakor a visegrádi Mozi épületében közmeghallgatást tart az alábbi témákkal: 

− Beszámoló a képviselő-testület éves munkájáról, 
− Tájékoztató a városközpont beruházás és az árvízvédelmi gát beruházási pályázat 

állásáról, 
− Településfejlesztési elképzelések megvitatása, 
− Egyebek 

2) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy a közmeghallgatás helyben 
szokásos módon (hirdetőtábla, honlap) történő meghirdetéséről intézkedjen. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:          Dr. Szabó Attila  aljegyző 

 
10. npr: Egészségház és Mozi épületében lévő biomassza üzemű kazánok 

üzemeltetéséhez szükséges fa fűtőanyagra beérkezett árajánlatok megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Dr Szabó Attila: A kazánok üzemeltetéséhez szükséges fa fűtőanyagra három vállalkozótól 
kért be a hivatal árajánlatot. Az árajánlat kérő 120 erdei m3 hasított 1 méter hosszúságú max. 
30 cm átmérőjű (tölgy, cser, bükk) tűzifára vonatkozott a telephelyen történő tárolással. Az 
ajánlatkérőre két vállalkozás a Forester Kft és az Eőry és társa Kft nyújtott be árajánlatot. A 
további egy meghívott pályázótól ajánlat nem érkezett. A benyújtott árajánlatok alapján 
megállapítható, hogy a kedvezőbb ajánlatot Eőry és társa Kft nyújtotta be, 16.000 Ft/m3+áfa 
áron, mely tartalmazza a faanyag tárolását és a szállítását is. A 120 m3 tűzifa megvásárlására a 
pénzügyi fedezet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú 
rendelet Önkormányzat és a Mátyás Király Művelődési Ház költségvetésének dologi kiadása 
soron rendelkezésre áll. 
 
Mikesy Tamás: A tavalyiból mennyi maradt? 
 
Félegyházi András: A pontos mennyiséget nem tudja, de maradt még, amit most vásárolna 
az önkormányzat, az a jövő évi lesz, mert egyébként is jó, ha szárad.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a vitát lezárta. A 
határozati javaslattal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérte, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen,) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
249/2014. (11.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egészségház és a mozi 
épületében lévő biomassza üzemű kazánok üzemeltetéséhez, 2014/2015-ös téli szezonban 
előreláthatóan szükséges 120 erdei m3 tűzifát 16.000 Ft/m3+áfa áron összesen:1.920.000 
Ft+áfa ellenében Eőry és társa Kft.-től (2025 Visegrád, Lepence völgy 28.) vásárolja meg. 
2) A képviselő-testület a 120 m3 tűzifa megvásárlásához szükséges összeget az önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet Önkormányzat és a Mátyás 
Király Művelődési Ház költségvetésének dologi kiadása sora terhére biztosítja.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében az Eőry és társa Kft-től az egészségház és a mozi épületében lévő 
biomassza üzemű kazánok üzemeltetéséhez szükséges fa tüzelőanyagot rendelje meg. 
 

Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

11. npr: Javaslat az év végi jutalmazásra 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Dr Szabó Attila: Javaslatot tesz arra, hogy az önkormányzat összes intézményénél, tehát az 
óvodánál, konyhánál, művelődési háznál, a város és községgazdálkodásnál, valamint a 
polgármesteri hivatalnál dolgozók a közérdekében végzett szolgálatkész munkájuk 
elismeréseként jutalmat kaphassanak a képviselő-testület által meghatározott keretből az 
intézményeknél keletkezett bérmaradványok terhére. Az intézményekre lebontott 
keretösszegeken belül az intézményvezetők döntenek arról, hogy személyenként ki mennyi 
jutalomban részesül az idei évben.  
 
Félegyházi András: Az összegszerűségre vonatkozóan javasolja, hogy 3.750.000,- Ft keretet 
hagyjon jóvá a képviselő-testület, ami az összes bérmaradványnak nagyjából a fele. Ennek az 
összegnek az 1/5-öd részét lehet fordítani az intézményvezetők 4/5-öd részét pedig az 
alkalmazottak jutalmazására. 
 
Bálint Zsolt: A konyhánál az önkormányzat tartalék alapjából kell kiegészíteni a 
bérmaradványt, mert ott nem volt akkora bérmaradvány.  
 
Félegyházi András: Igen, a konyhára jutó jutalomkeretet ki kell egészíteni, mert ott kevesebb 
volt a bérmaradvány, ez a tartalék terhére történik majd.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a vitát lezárta. Kérte, 
aki az általa javasoltakat elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen,) a következő 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
250/2014. (11.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. évi eredményes 
gazdálkodásának köszönhetően az önkormányzati intézmények alkalmazottai számára a köz 
érdekében végzett áldozatos munkájuk elismeréseként pénzbeli jutalom kifizetését engedélyezi, 
melynek intézményenkénti keretösszegét 3750 eFt-ban határozza meg, melyből 750 eFt az 
intézményvezetők jutalmazására fordítható. 
2) Az önkormányzati intézményeknél a pénzbeli jutalmak a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Csoportja által megállapított személyi juttatás 2014. évi előirányzat maradványából illetve a 
Városi Konyha esetében a kiegészítés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános 
tartalék soráról kerülhetnek kifizetésre. 
3) A jutalmak személyenkénti összegének megállapítását az intézményvezetők, az 
intézményvezetők tekintetében pedig a polgármester végzi. 
4) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésébe a jutalmak megállapításának és kifizetésének részletszabályai, valamint az 
egyes önkormányzati intézményeknél 2015. évben jutalmakra fordítható keretösszeg az 
önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten, előre, címzetten kerüljön betervezésre.  
 

Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: intézményvezetők, polgármester 

 
 

12. npr: Fellegvár óvoda konyhai szellőzés kialakításának kivitelezési munkáira 
beérkezett árajánlatok megvitatása 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Dr Szabó Attila: A Fellegvár óvoda konyhai részében elhelyezni kívánt új főzőüst kapcsán 
szükségessé vált belső gázvezeték átalakításának engedélyezési eljárása során felmerült az a 
probléma, hogy a meglévő szellőztető berendezés nem megfelelő és ezáltal az új főzőüst 
beszerelése sem lehetséges. Hertelendy Zsolt tervező elkészítette az új szellőztető rendszer 
terveit, mely tervek megvalósítása után az új főzőüst beépítése lehetővé válik. A kivitelezési 
munkák elvégzésére két kivitelezőtől kértünk ajánlatot a Klima Dunakanyar Bt-től és Zöldi 
Gábor  vállalkozótól. Az ajánlatok műszaki tartalom tekintetében összehasonlíthatók voltak, 
ezért hiánypótlás kibocsátására nem volt szükség. Az ajánlatok közül a kedvezőbb ajánlatot a 
Klima Dunakanyar Bt nyújtotta be, 887.975.-Ft +ÁFA áron. A konyhai szellőzés 
kialakításának pénzügyi fedezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. 
(II.14.) számú rendelet általános tartalék soron rendelkezésre áll.  A dönts sürgősségét az 
indokolja, hogy minél hamarabb elindulhasson a munka és a kivitelezés a két ünnep közti 
leálláskor kivitelezhető legyen.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a vitát lezárta. A 
határozati javaslattal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérte, aki azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen,) a következő 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
251/2014. (11.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, Fellegvár 
óvoda konyhai szellőzés kialakításának kivitelezési munkáira - a határozat mellékletében lévő  
árajánlatban szereplő tartalommal - a Klima Dunakanyar Bt-t (2023 Dunabogdány, Kossuth 
Lajos u. 226.) bízza meg  887.975.-Ft +áfa mindösszesen: 1.127.728 Ft díjért. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladatellátáshoz szükséges díjat az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet általános 
tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Klima Dunakanyar 
Bt-vel kötendő szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
13. npr: Városközpont beruházás jogi képviselet ellátására vonatkozó ajánlat 

megvitatása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezető 
 
Félegyházi András: A levonult kivitelezővel kapcsolatos viszony vélhetően jogi 
segítségnyújtást fog igényelni, ezért az előterjesztésben egy ügyvédi irodával e tárgyban 
kötendő megbízási szerződésre tesz javaslatot. Bozzay Péter tárgyalt az ügyvédi irodával, 
melynek következtében egy általány díjas szerződés körvonalazódott ki, illetőleg a jelentős 
mértékű pénzösszeg visszatérítése tekintetében, ha azt sikerül visszaszerezni, akkor %-osan 
meghatározott sikerdíjjal. A szerződés határozott időre szól. 
 
Bozzay Péter: Az önkormányzatnak most már elég jelentős összegű követelése van a 
területről levonult vállalkozóval szemben. Több tételből áll össze és az egyes tételek behajtási 
valószínűsége eltérő, van olyan, amit gyorsabban és van, amit lassabban fognak tudni 
behajtani. A szerződés kicsit több, mint egy fél év megbízási időtartamra szólna, azért, hogy 
akkor lehessen látni, hogy mit sikerült az ügyvédi irodának elérnie.  
 
Bártfai István: Az önkormányzat követelése 30 millió forint felett van, ezért ő 7 milliónál, de 
még 15 milliónál sem adna sikerdíjat az ügyvédi irodának. A sikerdíjat 15 millió fölött 
határozná csak meg.  
 
Félegyházi András: Az átalány ár az egy fix összeg, ami ennek az ügyvédi irodának a 
tekintetében egy költségtérítésnek felel meg, tehát ez méltányos összegnek tekinthető. A 
sikerdíj pedig sávosan került meghatározásra, de a különböző károknak, - amit az 
önkormányzat kénytelen elszenvedni, illetve forintokban kifizetni amióta leállt az építkezés – 
az elismertetése egy nehezebb feladat és erre kénytelen ügyvédi megbízást adni az 
önkormányzat.  
 
Bozzay Péter: Úgy gondolja, hogy ez a 10% körüli sikerdíj elfogadott ezen a téren és azt 
tükrözi, hogy szeretnék arra sarkallni az ügyvédet, hogy minél többet érjen el.  
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Félegyházi András: 7 millió forint alatt nincs sikerdíj? 
 
Bozzay Péter: Értelmezése szerint nincs.  
 
Mikesy Tamás: Az előterjesztésben az szerepel, amit az ügyvéd is elfogadott? 
 
Bozzay Péter: Igen. 
 
Mikesy Tamás: Az eredeti ajánlatához képest lényegesen kedvezőbb ez az ajánlat most, főleg 
az átalány ár tekintetében. Nyilván azért ment ő is bele ebbe a díjazásba, mert reményt érez 
arra, hogy ebből az összegből valami megtérül, illetve sikerül behajtani valamennyit. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
a vitát lezárta. A határozati javaslattal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérte, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen,) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
252/2014. (11.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „az ezeréves Visegrád 
városközponti fejlesztése” című projekt (azonosítószáma: KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0009) 
kapcsán jogi képviselet nyújtására megbízza a Francsics és Társai Ügyvédi Irodát (1137 
Budapest, Szt. István krt. 18.; képviseli: Dr. Gór Csaba Gyula ügyvéd)  90.000,- Ft/hó+áfa 
átalánydíjért, valamint a siker függvényében – a határozat mellékletét képező tartalommal - 
sikerdíjért.  
 A képviselő-testület „az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című projekt kapcsán 
jogi képviselet megbízási díját az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. 
(II.14.) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
252/2014. (11.20.) Ökt. határozat melléklete 

 
Sikerdíj mértéke: 
 
7 és 15 között 8,00% 15.000.000 1.200.000 

15 és 20 8,00% 20.000.000 1.600.000 

20 és 25 9,00% 25.000.000 2.250.000 

25 és 30 10,00% 30.000.000 3.000.000 

30 felett 11,00% 35.000.000 3.850.000 
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14. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Tájékoztatást adott arról, hogy az elmúlt testületi ülésen 
eredménytelenné nyilvánította testület a polgármesteri hivatal befejező munkálataira kiírt 
közbeszerzési eljárást és a következő eljárás kiírása kapcsán felhatalmazta a polgármestert, 
hogy kössön megbízási szerződést a közbeszerzési tanácsadóval. A városközpont kapcsán el 
nem számolt 16 MFt-os előleg visszafizetéséről is döntött a testület, így ennek a 
visszakövetelése lesz az egyik legfontosabb feladata az imént megbízott ügyvédi irodának.  
 
Bálint Zsolt: Az ez évi tiszteletdíját szeretné felajánlani az október 12-november 30-ig tartó 
időszakra vonatkozóan az önkormányzat dologi kiadásaira, a december havit pedig a 
művelődési ház dologi kiadásaira. Erről aljegyző úr tájékoztatása szerint dologi összegről nem 
kell külön testületi határozatot hozni. 
 
Félegyházi András: A néhány napja történt, hogy az Áprily Alapítványi Bál után néhány 
vendég tetlegességig fajult konfliktusba került egymással. Ezért az önkormányzat nem felelős, 
mivel nem az ő rendezése volt, de még az alapítványt is csak áttételes felelősség terheli, 
mindamellett, hogy ők kifejezték sajnálatukat és elítélték a cselekedetet. Sajnálatát fejezi ki, 
hogy ez kialakult, de a felelősséget megállapítani nem áll módjában az önkormányzatnak. 
Felhívja mindenki figyelmét a tisztességes és tiszteletteljes viselkedésre, mert egy ilyen 
történet Visegrádra nem vet jó fényt, akárki is a felelős. 
Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Eőryné Dr Mezei Orsolya 
  polgármester              jegyző h. 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    29/2014. 
Határozatok száma: 253-256/2014 (12.05.)  
Rendelet száma:  - 
     
   
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2014. december 5-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 
 
 
 
 
 
1. Áprily-völgy 1638 és 1639 hrsz alatti ingatlanokon történt partmozgás  miatti károk 
helyreállítása kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás lezárása 
 
2. „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt saját forrásához 
szükséges 141.343.900,- Ft-os célhitel rendelkezésre tartási határidejének módosítása 
 
3. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. évi munkatervének 
módosítása 
 
4. A Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon című projekthez kapcsolódó 
tároló épület elhelyezése kapcsán a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek írt levél 
elfogadása 
 
 
 
 



 

 

 
 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 5-én 8:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
Schüszterl Károly 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyző 
 

 
Távol maradt: 
 

Hintenberger András 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

    Mikesy Tamás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel (7 főből) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester, Hintenberger András és Mikesy Tamás képviselők előre jelezték, hogy nem 
tudnak jelen lenni a mai ülésen. Ismertette az ülés napirendi pontjait, melyet további két 
napirendi ponttal javasolt kiegészíteni, a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének 
módosításával, valamint az árvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó tároló épület 
elhelyezésével kapcsolatban a MNV Zrt-nek írt levél elfogadásával. 
Kérdezte a képviselőket, aki a napirend kiegészítésével egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, 
Hintenberger András és Mikesy Tamás képviselők nem voltak jelen) elfogadta a napirend 
módosítását. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt az ülés napirendjét 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, 
Hintenberger András és Mikesy Tamás képviselők nem voltak jelen) elfogadta az ülés 
napirendjét. 
 
1. npr: Áprily-völgy 1638 és 1639 hrsz alatti ingatlanokon történt partmozgás  miatti 
károk helyreállítása kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás lezárása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Képviselő-testület a november eleji ülésén kiírta a közbeszerzési eljárást 
az Áprily völgyben keletkezett károk helyreállítására. A közbeszerzési eljárás a képviselő-
testület 234/2014. (11.05.) ökt határozata alapján, Dr László Viktor közbeszerzési tanácsadó 
segítségével lefolytatásra került. Két érvényes ajánlat érkezett be, az egyik a Geoszolg Kft-től 
a másik a SYCONS Kft.-től, a Pilisi Parkerdő Zrt. ajánlata viszont érvénytelen volt. A két 
érvényes ajánlatadó közül a kedvezőbb ajánlatot a Geoszolg Kft adta nettó 16.478.850 Ft +áfa 
összesen 20.928.140 Ft ajánlati árral. Tekintettel arra, hogy az ajánlata érvényes és az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot ő tette és a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére 
tekintettel is megfelelő, ezért a bíráló bizottság a Geoszolg Kft-t javasolja nyertesnek 
nyilvánítani. A kivitelezési munkák elvégzésére a pénzügyi fedezet az önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú melléklet 12. vis maior 
pályázat soron rendelkezésre áll.   
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve a határozati 
javaslatra módosító javaslat nem érkezett, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Hintenberger András és 
Mikesy Tamás képviselők nem voltak jelen,) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
253/2014. (12.05.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Áprily-völgy 1638 és 
1639 hrsz alatti ingatlanokon történt partmozgás  miatt  keletkezett károk helyreállítási építési 
munkák megvalósítása tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény 122/A§ 
alapján kiírt nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja. 
2) A képviselő-testület a Pilisi Parkerdő Zrt.(2025 Visegrád, Mátyás kir. út 4.) ajánlatát a 
„közbeszerzésekről” szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelennek nyilvánítja. 
3) A képviselő-testület megállapítja, hogy: 
a)  a közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot tett: 
- SYCONS Kft. (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30.) és a 
- Geoszolg Kft. (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.). 
b) a közbeszerzési eljárásban érvénytelen ajánlatot tett: 
- Pilisi Parkerdő Zrt.(2025 Visegrád, Mátyás kir. út 4.) 
4) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese - figyelemmel a 
rendelkezésre álló fedezet mértékére - a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (16.478.850 
Ft +áfa összesen 20.928.140 Ft) bírálati szempont alapján: 
Geoszolg Kft. (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.).  
5) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a közbeszerzési eljárás 
nyertesével a Geoszolg Kft-val (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.) történő vállalkozási 
szerződés megkötésére. 
 

Határidő: szerződéskötési moratórium leteltét követően azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt saját 
forrásához szükséges 141.343.900,- Ft-os célhitel rendelkezésre tartási határidejének 
módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Technikai módosításról van szó, mivel a városháza kivitelezése csúszik, 
ezért a hitelt rendelkezésre tartási határidejét kellene meghosszabbítani, az új ismert befejezési 
határidőhöz igazítva 2015. július 31-ig. Ahhoz, hogy még az idei évben lebonyolódhasson az 
ezzel kapcsolatos adminisztráció, ahhoz szükséges ezt a kérelmet jóváhagynia a képviselő-
testületnek.  
 



 

 

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve a határozati 
javaslatra módosító javaslat nem érkezett, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Hintenberger András és 
Mikesy Tamás képviselők nem voltak jelen,) a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
254/2014. (12.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. október 21-én ÖB-
8400-2010-0704 számon megkötött és 2011. szeptember 5-én, 2012. augusztus 14-én, 2013. 
február 26-án, 2013. október 1-én, 2014. április 22-én, valamint 2014. július 25-én 
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.-től a rendelkezésre tartási időszak végének 2015. július 31-
ig  történő módosítását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a szerződés módosítás 
aláírására. 
 

Határidő: 2014. december 5. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. évi munkatervének 
módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Ez egy technikai jellegű módosítás, mivel az eredeti munkatervben 
december 18-án szerepelt a rendes testületi ülés, viszont előre kellett hozni egyéb programok 
miatt december 17-re, amikor a közmeghallgatásra is sor kerül. Mivel a témával kapcsolatban 
kérdés, hozzászólás, illetve a határozati javaslatra módosító javaslat nem érkezett, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Hintenberger András és 
Mikesy Tamás képviselők nem voltak jelen,) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
255/2014. (12.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 234/2014. (12.05.) számú 
határozatával elfogadott 2014. évi munkatervét „a képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról” szóló 4/2011. (III.24). önkormányzati rendelet 8. §-a alapján úgy 



 

 

módosítja, hogy a 2014. decemberi munkaterv szerinti ülés időpontja 2014. december 17. 
napja legyen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
4. npr: A Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon című projekthez 
kapcsolódó tároló épület elhelyezése kapcsán a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek 
írt levél elfogadása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Korábban már hozott arról határozatot a képviselő-testület, hogy az 
alkalmatlannak vélt Fő u. 57. szám alatti helyszínt módosította a tárolóépület elhelyezésére 
vonatkozóan. Az új helyszín a sportpálya melletti parkoló lenne, azonban ennek a területnek a 
jogi rendezése még nem történt meg. A tulajdonosi hozzájárulást az MNV Zrt-nek kell 
kiadnia, ahhoz, hogy az építési munka elkezdődhessen. Ezzel kapcsolatban levelezésben van a 
hivatal az MNV Zrt-vel, a tulajdonosi hozzájárulás kiadásának többek között az a feltétele, 
hogy földhasználati díjat kell fizetnie az önkormányzatnak. Ennek a jogosságát – tekintettel az 
előzményekre – vitatja, viszont a tulajdonosi hozzájárulás kiadásának az egyik feltétele a 
testület abbéli nyilatkozata, hogy igen, ha szükséges, ezt kifizeti. A mértéke sajnos nem 
ismert, tehát, a konkrét döntést hozni csak akkor lehetséges, de most egy elvi döntés kellene 
róla illetve a képviselő-testület hatalmazza fel egy olyan levél elküldésére az MNV Zrt-nek, 
melyben kifejezi a testület elvi hozzájárulását a földhasználati díj megfizetésére. A konkrét 
határozati javaslata az, hogy a Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást kért a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től a Visegrád 062 és 166 hrsz alatti ingatlanokra vonatkozóan 
tárolóépület építési engedélyezési eljárásához. A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, 
mely szerint a tulajdonosi hozzájárulás feltételeként előírt földhasználati díjat kész 
kiegyenlíteni. A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt részére a 2. pontban megfogalmazott szándéknyilatkozat 
kiadására és a határozat mellékletét képező tartalmú levél aláírására. Mivel ezzel kapcsolatban 
kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, 
aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Hintenberger András és 
Mikesy Tamás képviselők nem voltak jelen,) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
256/2014. (12.05.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást kért a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től a Visegrád 062 és 166 hrsz alatti ingatlanokra 
vonatkozóan tárolóépület építési engedélyezési eljárásához.  
2.) A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, mely szerint a tulajdonosi hozzájárulás 
feltételeként előírt földhasználati díjat kész kiegyenlíteni. 



 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt részére a 2. pontban megfogalmazott szándéknyilatkozat kiadására és a 
határozat mellékletét képező tartalmú levél aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

Kmf. 
 

Félegyházi András       Eőryné Dr Mezei Orsolya 
   polgármester              jegyző h. 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Szám:    30/2014. 
Határozatok száma: 257-277/2014 (12.17.)  
Rendelet száma:  12/2014 (XII.18.) 
     
   
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. december 17-én megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

1. A lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 
önkormányzati rendelet újraalkotása 

2. Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 1. és 7. számú lakására 
vonatkozó pályázatok kiírása 

3. Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a Közművelődési, Oktatási, Nevelési, 
Ifjúsági és Sport Bizottság létszámának emelésére 

4. Földhasználati jog alapítása az önkormányzat tulajdonát képező Visegrád 
Rákóczi utca 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6 és 241/7 hrsz-ú ingatlanokra  

5. 169/2009 (09.09.) Ökt. határozat (450 hrsz-ú ingatlanból 50 m²nagyságú 
területrész eladása) kijavítása, kiegészítése 

6. Visegrád 120 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant érintően, a „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházás Visegrádon (KEOP-2-1-2/2F/09/11-2011-0004)”projekt 
kapcsán az Apátkúti patakban elhelyezett 1 kV-os földkábel hálózat 
nyomvonalára és biztonsági övezetére megállapodás kötése 

7. ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérése a Visegrád 1515 és 1509 
hrsz. (Mogyoróhegy utca) alatti ingatlanra elhelyezett távközlési szekrény 
villamos energia ellátásához 

8. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházzal a termálvíz értékesítésére 
kötendő szerződés megvitatása  

9. Mercedes típusú autóbusz (HDE-966 fsz) javítására érkezett számla megvitatása 
10. DMRV Zrt-től Seat Inca 1.4 típusú tehergépkocsi vásárlása 
11. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munka-és 

ülésterve 
12. A Visegrád, Fő u. 92. szám alatti épület Polgármesteri Hivatal céljára történő 

bérbevétele 
13. Beszámoló a helyi adóhatóság 2014. évi tevékenységéről 
14. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról az önkormányzati 

hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtásáról  
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15. A 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására érkezett árajánlatok 
megtárgyalása, valamint a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

16. Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 

17. A Dunakanyar Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok 
Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések 

18. Dunakanyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményfenntartó 
társulás társulási megállapodás módosítása 

19. Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
20. Schüszterl Károly képviselői tiszteletdíjának felajánlása 
21. Mikesy Tamás képviselői tiszteletdíjának felajánlása 
22. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 17-én 18:30 
órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
    Hintenberger András 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyző 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A meghívóban kiküldött napirendhez 
kapcsolódóan módosítási javaslata nincsen, ezért kérdezte a képviselőket, akinek a 
napirendhez módosító javaslata van, ezt most jelezze! 
 
Mikesy Tamás: Kérte felvenni 22. napirendi pontként a képviselői tiszteletdíjának 
felajánlásáról szóló napirendi pontot. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki Mikesy Tamás képviselő napirend 
módosítási javaslatával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta a napirend módosítását. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosított napirendet elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta az ülés napirendjét. 
 

1. npr: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 
önkormányzati rendelet újraalkotása 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az állami támogatásból létesülő 
költségelvű lakások bérbeadásáról szóló két rendelet ugyanarra a szabályozási köre 
önkormányzati lakások bérbeadására tartalmaz rendelkezéseket, ennek ellenére egyik rendelet 
sem szabályozza például: a lakbértámogatás, az óvadék megállapításának, bérbeadói 
hozzájárulás szabályait, a bérbeadó és a bérlő jogait, kötelezettségeit, valamint a lakásbérlet 
megszűnésének eseteit illetve a rendeletek egyes gyakorlatban felmerült helyzetekre sem 
adnak választ. Ezek értelmében a lakások és helyiségek bérbeadásának szabályait célszerű 
egy rendeletben szabályozni. Viszont bármelyik rendelet szabályainak átültetése a másik 
rendeletbe olyan mértékű módosítással járna, amiért célszerű egy teljesen új rendeletet alkotni 
a két rendelet hatályon kívül helyezése mellett, egyúttal kitérve azokra a kérdésekre is, amiket 
a két rendelet nem szabályozott. Az új rendelet megalkotása esetén a lakások odaítélésének 
szabályait illetve a lakbérek mértékét módosítani szükséges, mert az elmúlt években ezeken a 
szabályokon nem történtek változások. Gyakorlatilag az önkormányzati lakásokat szociális 
helyzet alapján, költségelven, illetve piaci alapon adhatja bérbe, pályázat alapján a képviselő-
testület. A költségelvű bérbeadás a Sziget utcai lakásokra vonatkozik, mivel állami 
támogatásból létesültek. Ennek megfelelően háromféle lakbér mérték került megállapításra. A 
rendelet tervezeteket a Pénzügyi Bizottság és a Népjóléti Bizottság tárgyalta. Felhívta a 
figyelmet, hogy rendelet alkotásról lévén szó, annak elfogadásához minősített többség 
szükséges. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság nagyon jónak találta a rendelet tervezetet, elfogadásra 
javasolja. 
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Schüszterl Károly: A Népjóléti Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem 
hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki a rendelet tervezetet elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek 
mértékéről szóló rendeletet elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete 

a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről 
 

(A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

2. npr: Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 1. és 7. számú lakására 
vonatkozó pályázatok kiírása 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A november 20-i ülésen úgy döntött a testület, hogy nem ír ki pályázatot, 
hanem 2015. január 25-ig meghosszabbítja a bérleti szerződéseket és majd az új szabályoknak 
megfelelően ír ki új pályázatot. A pályázati kiírást tartalmazza az előterjesztés, ami az új 
rendeletnek megfelelő tartalommal került megfogalmazásra. A pályázati kiírás elfogadását 
követően a helyben szokásos módon meghirdetésre kerül a két lakás pályázat. 
 
Bálint Zsolt: A januári Visegrádi Hírekben benne lesz a pályázat? 
 
Mikesy Tamás: Igen, fent van tartva a helye. 
  
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem 
hangzott el, ezért felolvasta a határozati javaslatot. Mivel azzal kapcsolatban módosító 
javaslat nem  volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
257/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a Sziget 
utca 11. szám alatti, 1. és 7. számú önkormányzati lakások bérbeadására, a határozat 
mellékletét képező pályázati kiírás alapján. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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PÁLYÁZATI  KIÍRÁS 
 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 257/2014. (12.17.) számú határozatával a lakások és helyiségek 

bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) számú önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint 

 
pályázatot ír ki 

 
a Visegrád, Sziget utca  11. szám alatt lévő 1. számú és 7. számú lakások bérleti 

jogviszonyára 
 

Az 1. számú lakás jellemzői:   A 7. számú lakás jellemzői: 
alapterülete: 60,8 m² alapterülete: 60,8 m² 
szobák száma: 1 + ½ szoba szobák száma: 1 + ½ szoba 
komfortfokozata: összkomfortos komfortfokozata: összkomfortos 
 
A bérleti szerződés időtartama: Öt évre szóló határozott idejű szerződés, melynek lejártával, 
változatlanul fennálló vagyoni, jövedelmi helyzet esetén kérelemre, a Népjóléti Bizottság 
javaslatára a Képviselő-testület döntése alapján a bérlővel – legfeljebb három évre szóló – 
bérleti szerződést lehet kötni. 
 
A lakbér összege: 33.440,- Ft 
A bérlő az első három évben csak az éves infláció mértékével megemelt lakbért fizeti. A 
három év lejártával a bérbeadó a lakbért 30%-al megemelheti.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 12. (hétfő) 17.00 óra 
 
A pályázat benyújtásának módja:  
A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon Visegrád Város 
Önkormányzatához címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.), postai úton vagy 
személyesen. A pályázati formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy 
letölthető a www.visegrad.hu oldalról. A borítékra kérjük rá írni, hogy: „Pályázat 
önkormányzati bérlakásra”.  
 

A pályázatok elbírálásának ideje: 2015. január 21.  
 

A pályázatok elbírálásának módja:  
A benyújtott pályázatokat a Népjóléti Bizottság véleményezi és javaslatot tesz a nyertes 
pályázó személyéről a Képviselő-testületnek, aki dönt a lakások kiutalásáról. A pályázatokat a 
pályázati határidő leteltét követő harminc napon belül el kell bírálni. Érvénytelen az a 
pályázat, amelyet a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 
12/2014. (12.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak, valamint a pályázati kiírás 
megsértésével, a pályáztató tévedésbe ejtésével vagy megtévesztésével nyújtottak be. 
Amennyiben nincsen kellő számú olyan pályázó, aki a meghirdetett feltételeknek mindenben 
megfelel, akkor a lakás bérlője lehet az is, aki a feltételeknek csak részben felel meg. 
 
Az eredmény közlésének módja és időpontja: A pályázat elbírálásától számított 5 napon 
belül, a Képviselő-testület döntését tartalmazó határozat kivonat megküldésével a jegyző 
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írásban értesíti a nyertes pályázót. A pályázóval a bérleti szerződést a pályázat elnyerését 
közlő határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a polgármester köti meg.  
 
Pályázati feltételek:  
A költségelvű lakbérrel bérbe vehető lakás bérleti jogára az jogosult: 

- aki és a vele együtt-költöző közeli hozzátartozója nem rendelkezik más beköltözhető, 
lakhatás céljára alkalmas saját tulajdonú ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti 
jogával vagy bérleti jogával, és 

- egyedülállónál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 128.250,-Ft-
ot, több tagú háztartásnál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
100.000,-Ft-ot és, 

- legalább 5 éve fennálló, bejelentett állandó vagy tartózkodási visegrádi lakcím, vagy 
legalább 1 éve Visegrádon fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony. 

- lakás költségelven történő bérbeadása során előnyt élveznek a házastársi vagy élettársi 
kapcsolatban élő 40. életévüket be nem töltött személyek.  

 
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető az elbíráló bizottság tagjain 
kívül más személlyel.  
 
A lakások megtekintésére a Polgármesteri Hivatalban előzetesen egyeztetett időpontban 
lehetőséget biztosítunk. Tel.: 06-26-398-255 
 
A lakások bérletére vonatkozó részletes szabályokat a lakások és helyiségek bérletéről, 
valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 

3. npr: Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a Közművelődési, Oktatási, 
Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság létszámának emelésére 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
október 22-i alakuló ülésén úgy döntött, hogy kéri Visegrád Város Önkormányzatát, hogy 
szavazati joggal külsős bizottsági tagként a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
egyik tagját bízza meg a Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságba. 
Kérésüket azzal indokolták, hogy nemzetiségi önkormányzat is bele tudjon folyni a városi 
kultúrát, az oktatást érintő kérdésekbe, mivel a nemzetiségi önkormányzat első sorban a 
német hagyományokat és kultúrát igyekszik ápolni, fenntartani. A Közművelődési Bizottság 
az SZMSZ értelmében jelenleg 5 tagú. A Bizottság 5 tagjából 3 fő önkormányzati képviselő 
és 2 fő nem önkormányzati képviselő. Ahhoz, hogy az önkormányzat a kérelemnek helyt 
tudjon adni, ahhoz az SZMSZ-t módosítani szükséges. Az Ügyrendi Bizottság december 10-i 
ülésén tárgyalta a kérést és kialakította álláspontját, mely az előterjesztésben is szerepel 
határozati javaslat formájában. A Bizottság a kérelem elfogadását nem javasolja, mert jelenleg 
állandó meghívottként, tanácskozási joggal most is részt vehetnek a Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjai a bizottság munkájában. 
 
Félegyházi András: Mindenkit biztat arra, hogy a bizottságok munkájában meghívottként 
érezze magát megszólítva, hiszen a bizottsági ülések nyilvánosak. A Bizottság kevés 
kivételtől eltekintve nem dönt, hanem javasol, tehát a véleményformálásban szavazati jog 
nélkül is súllyal részt tud venni a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője. 
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Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, felolvasta a 
határozati javaslatot. Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
258/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
létszámának emelésére benyújtott kérelmét nem fogadja el, mert a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a bizottság tanácskozási joggal rendelkező tagjaként tudja ápolni illetve 
fenntartani a német kultúrát és hagyományt.  
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a testületi döntésről 
írásban értesítse a Német Nemzetiségi Önkormányzatot. 
 

Határidő: 2014. december 22. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Földhasználati jog alapítása az önkormányzat tulajdonát képező Visegrád 

Rákóczi utca 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6 és 241/7 hrsz-ú ingatlanokra  
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Veres Mónika a Visegrád Fő utca 241/3 hrsz.-ú az önkormányzat tulajdonát 
képező földrészleten álló gépjárműtároló tulajdonosa írásban megkereste az önkormányzatot 
abból a célból, hogy a gépjárműtárolóra vonatkozó földhasználati jog ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséhez járuljon hozzá, mivel a tulajdoni lapon a gépjárműtároló tulajdonosa 
semmilyen formában sem szerepel. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság a 2014. 
május 13-án megtartott ülésén a kérelem tárgyalása során arra a döntésre jutott, hogy a 
Rákóczi utcai gépjárműtárolók  -ingatlan-nyilvántartáson kívüli jogszerzés polgári jogi és 
adójogi hátrányait megszüntetendő - az összes tulajdonosnak felajánlja, hogy a 
gépjárműtárolókra vonatkozóan földhasználati jogot enged, ami az ingatlan-nyilvántartásba is 
bejegyzésre kerülne. Az önkormányzat megkereste a felül-építmények tulajdonosait és 
minden tulajdonostól visszaérzett az a szándéknyilatkozat, hogy hajlandók az 
önkormányzattal e tárgyban szerződést kötni. Az új Ptk. is lehetőséget biztosít arra, hogy az 
önkormányzat földhasználati jogot biztosító szerződést kössön, miszerint ha a föld és a rajta 
elhelyezkedő felépítmény tulajdonjoga szétválik, akkor földhasználati jog illeti meg az épület 
tulajdonosát. Az épület tulajdonosa föld fenntartásából eredő terheket köteles viselni. A 
Városfejlesztési Bizottság 2014. december 10-i ülésén azt a döntést hozta, amit javasol a 
képviselő-testületnek elfogadásra is, hogy Visegrád Rákóczi utca 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 
241/6 és a 241/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra a föld fenntartásával járó 
terhek viselése mellett - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:145. §-aiban 
megjelölt - földhasználati jogot enged az ingatlanon lévő gépjárműtároló tulajdonosainak Afra 
Lászlónak, Veres Mónikának, Hajnal Lászlónak, Herold Máriának, Makkos Szilárdnak és 
Sándorfi Péternek.  
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Hintenberger András: Ahogyan azt aljegyző úr is elmondta, a Bizottság megtárgyalta és 
támogatja a földhasználati jog engedését, így remélhetőleg a tulajdonosok a jövőben nagyobb 
gondot fognak fordítani a garázsok állapotára is, úgy, hogy már ténylegesen tulajdonosként 
fognak ők is szerepelni az ingatlan nyilvántartásban.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
259/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat tulajdonát képező tulajdonát  képező  241/2  hrsz-ú  beépítetlen terület 
megnevezésű, 21 m2 nagyságú  ingatlanra a föld fenntartásával járó terhek viselése mellett - a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:145. §-aiban megjelölt – földhasználati 
jogot enged Afra Lászlónak (2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/a I/9) az ingatlanon lévő 
gépjárműtároló (garázs) tulajdonosának.  
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát képező 
tulajdonát  képező  241/3  hrsz-ú  beépítetlen terület megnevezésű,  24 m2 nagyságú  
ingatlanra a föld fenntartásával járó terhek viselése mellett - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 5:145. §-aiban megjelölt – földhasználati jogot enged Veres Mónikának 
(2025 Visegrád, 896 hrsz) az ingatlanon lévő gépjárműtároló (garázs) tulajdonosának. 
3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát képező 
tulajdonát  képező  241/4  hrsz-ú  beépítetlen terület megnevezésű,  24 m2 nagyságú  
ingatlanra a föld fenntartásával járó terhek viselése mellett - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 5:145. §-aiban megjelölt – földhasználati jogot enged Hajnal Lászlónak 
(2025 Visegrád, Sziget u. 7.) az ingatlanon lévő gépjárműtároló (garázs) tulajdonosának. 
4) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát képező 
tulajdonát  képező  241/5  hrsz-ú  beépítetlen terület megnevezésű,  25 m2 nagyságú  
ingatlanra a föld fenntartásával járó terhek viselése mellett - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 5:145. §-aiban megjelölt – földhasználati jogot enged Herold Máriának 
(2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/c I/10) az ingatlanon lévő gépjárműtároló (garázs) 
tulajdonosának.  
5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát képező 
tulajdonát  képező  241/6  hrsz-ú  beépítetlen terület megnevezésű, 25 m2 nagyságú  
ingatlanra a föld fenntartásával járó terhek viselése mellett - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 5:145. §-aiban megjelölt – földhasználati jogot enged Makkos Szilárdnak 
(2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/b I/8) az ingatlanon lévő gépjárműtároló (garázs) 
tulajdonosának. 
6) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát képező 
tulajdonát  képező  241/7  hrsz-ú  beépítetlen terület megnevezésű,  39 m2 nagyságú  
ingatlanra a föld fenntartásával járó terhek viselése mellett - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 5:145. §-aiban megjelölt – földhasználati jogot enged Sándorfi Péternek 
(2025 Visegrád, Fő u. 131/a) az ingatlanon lévő gépjárműtároló (garázs) tulajdonosának.  
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7) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Afra Lászlóval, 
Veres Mónikával, Hajnal Lászlóval, Herold Máriával, Makkos Szilárddal és Sándorfi 
Péterrel Visegrád Város Önkormányzat nevében a földhasználati jogot alapító szerződéseket 
megkösse. 
 

Határidő: 2015. január 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: 169/2009 (09.09.) Ökt. határozat (450 hrsz-ú ingatlanból 50 m²nagyságú 

területrész eladása) kijavítása, kiegészítése 
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A 169/2009. (09.09.) számú határozatában döntött az akkori képviselő-
testület, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 450 hrsz.-ú „vízfolyás” művelési ágú 
ingatlanból kb. 35 m2-es területrészt elad Balázs Lajos visegrádi lakosnak és hozzájárult, hogy 
a megvásárolt területrész a 453 hrsz.-ú ingatlanhoz csatolódjon. Az önkormányzat a 
területrészt 3.000 Ft/m2 áron értékesítette a kérelmező részére. A terület felmérését és 
megosztását illetve az ezzel járó költségek viselését Balázs Lajos vállalta. Koczó Gyula 
földmérő 2009. október 12-én a képviselő-testületi határozatnak megfelelően a 450 és a 453 
hrsz.-ú földrészletek telek-határrendezéséről a változási vázrajzot el is készítette, de a testületi 
határozatnak illetve változási vázrajznak megfelelően az adásvételi szerződés nem került 
megkötésre, ezáltal az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése sem. A korábbi határozat 
átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy az nem alkalmas ingatlan nyilvántartási 
bejegyzésre, mert a vázrajz jóváhagyását nem tartalmazta, illetőleg a 453 hrsz-ú ingatlannak 
nem csak Balázs Lajos, hanem Soltész Barbara is a tulajdonosa, tehát két személynek kell 
szerepelnie a szerződésben, illetve a terület nagysága sem 35 m², hanem 50 m². A 
vagyonrendelet szerint a döntést a képviselő-testület kizárólagos hatásköre, pályázat kiírása 
nem szükséges, mivel a területrész értéke nem éri el az 1 millió forintot. A Városfejlesztési 
Bizottság december 10-i ülésén tárgyalta és javaslata a határozati javaslatba megfogalmazásra 
kerül, melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Hintenberger András: A Bizottság egyértelműen támogatja a rendezetlen jogi helyzet 
rendezését.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
260/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 169/2009. (VI.25.) ökt 
határozatát kijavítja illetve kiegészíti. 
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2) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád 450 hrsz-ú 
„kivett vízfolyás” művelési ágú 3471 m2 területnagyságú az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanát a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből átsorolja a korlátozottan 
forgalomképes vagyontárgyak körébe. 
3) A képviselő-testület jóváhagyja a 450 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 
mellékletben szereplő változási vázrajz szerinti telekhatárrendezését.  
4) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 5/2012 (III.29.) önkormányzati rendelet 8§ b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy Soltész Barbarának és Balázs Lajosnak (Visegrád Feketehegy u. 453 hrsz) 
eladja 3.000 Ft/m2 áron Visegrád Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 450 
hrsz-ú „kivett vízfolyás” művelési ágú ingatlanból a tulajdonukban lévő 453 hrsz.-ú 
ingatlanuk felőli 50 m2-es területrészt.  
5) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a telekhatárrendezés után a 450 hrsz.-ú 
ingatlanból visszamaradó 3421 m2 területnagyságú ingatlant visszasorolja a 
forgalomképtelen vagyontárgyak körébe. Az ingatlan művelési ága továbbra is „kivett 
vízfolyás” lesz.  
6) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében Soltész Barbarával és Balázs Lajossal kötendő adásvételi szerződés 
aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2015. február 28. 

 
6. npr: Visegrád 120 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant érintően, a „Duna-

menti árvízvédelmi beruházás Visegrádon (KEOP-2-1-2/2F/09/11-2011-
0004)”projekt kapcsán az Apátkúti patakban elhelyezett 1 kV-os földkábel 
hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére megállapodás kötése 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az ELMŰ Hálózati Kft azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 
hogy az Apátkúti patakban elhelyezett 1 kV-os földkábel hálózat nyomvonalára és biztonsági 
övezetére kössön megállapodást. Kérelmét a villamos energiáról szóló törvény 2013. január 1-
től hatályos rendelkezésével indokolja, mely szerint közterületen elhelyezett közcélú hálózatra 
és annak közterületet érintő biztonsági övezetére nem kell vezetékjogot alapítani. Az ilyen 
terület igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötni. A megállapodást ők 
állították össze. Visegrád Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága 2014. december 
10-i ülésén tárgyalta, javaslatát az előterjesztésben lévő határozati javaslat tartalmazza.  
 
Bártfai István: Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
261/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ELMŰ Hálózati Kft-
vel (1132 Budapest, Váci út 72-74.) kérelmére a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában 
lévő 120 hrsz-ú ingatlant érintő „Duna-menti árvízvédelmi beruházás Visegrádon” (KEOP-2-
1-2/2F/09/11-2011-0004) projekt kapcsán az Apátkúti patak torkolatában, kiváltandó 1 kV-os 
földkábel hálózat beruházással létrejövő közcélú villamos nyomvonalára és annak biztonsági 
övezetére megállapodást köt.  
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a közterületen 
elhelyezett közcélú villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére az ELMÜ Hálózati 
Kft-vel - a határozat mellékletét képező tartalommal - kötendő megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2015. január 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérése a Visegrád 1515 és 

1509 hrsz. (Mogyoróhegy utca) alatti ingatlanra elhelyezett távközlési szekrény 
villamos energia ellátásához 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az ELMŰ Hálózati Kft. kérelmezte a Visegrád-Szentgyörgypuszta VDSL 
távközlési hálózat fejlesztéséhez az 1509 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezésre kerülő kültéri 
szekrény elektromos ellátását biztosító földkábel fektetéséhez az önkormányzat tulajdonosi 
hozzájárulásának megadását. Kérelméhez a műszaki tervdokumentációt csatolta. A VDSL 
szekrény elhelyezéséhez 65/2014. (02.24.) számú határozatával Visegrád Város 
Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását már megadta. Mivel a tervezett földkábelfektetés a 
Visegrád, 1515 hrsz-ú és a 1509 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érinti a 
tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Képviselő-testület hatásköre.  
A Visegrád Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága 2014. december 10-i ülésén 
tárgyalta, javaslatát az előterjesztésben lévő határozati javaslat tartalmazza.  
 
Bártfai István: Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
262/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. 
tervezője Moósz Imre kérelmére a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és 
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kezelésében lévő 1515 hrsz-ú és 1509 hrsz-ú ingatlanokat érintő „Visegrád-
Szentgyörgypuszta távközlési szekrény villamosenergia-ellátása” tervdokumentáció alapján a 
tulajdonosi hozzájárulást létesítési engedély kiadásához megadja azzal a feltétellel, hogy  a 
kivitelezés során Visegrád Város Önkormányzat aljegyzője által kiadandó közútkezelői 
hozzájárulásban foglalt kikötéseket be kell tartani. 
2) Jelen tulajdonosi hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól 
nem mentesít.  
3) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy a ELMÜ Hálózati Kft  
képviselőjét Moósz Imrét a képviselő-testületi döntésről írásban értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila aljegyző 

8. npr: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházzal a termálvíz 
értékesítésére kötendő szerződés megvitatása  

 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az előterjesztés azért nem került kiküldésre kedden, mert nem sikerült 
konkretizálni a részleteket. A november 5-i testületi ülésen határozta el a testület, hogy 
meghosszabbítja a korábban kedvezményes vízhasználati szerződést december 31-ig és 
közben megpróbálnak megállapodni a jövőt tekintve. Erre ez az idő kevésnek bizonyult, 
viszont a tagnapi nap folyamán megfogalmazásra került egy javaslat a kórház felé, melyet a 
mai napon megtárgyalt a Pénzügyi Bizottság is. Ennek az a lényege, most összegek említése 
nélkül, hogy van a víznek egy piaci ára, amelyiken a Thermál Hotel Zrt vásárolja. A kórház 
viszont számos olyan szolgáltatást nyújt a visegrádi lakosoknak, ami nem lenne kötelező, 
ezért ez nekik kimutatható veszteséget okoz. Az önkormányzat egy olyan szerződés 
megkötését irányozta elő, amely akár a kórházhoz kapcsolódó alapítványt, akár a kórházat 
támogatja egy olyan összeggel, amelyik a jelenlegi nagyon kedvezményes vízdíj és a piaci 
ártól 10%-al csökkentett vízdíj között kb. fele árat fog összességében jelenteni a kórház 
számára. Ez a támogatás kétféleképpen lesz felhasználható. Kisebb rész szabadon 
felhasználható, a másik része a visegrádi lakók ellátását végző háziorvosok által olyan 
vizsgálatokra beutalt betegek ellátására lenne felhasználható, amely egyéb esetben 
térítésköteles lenne. Tehát ezt a javaslatot fogja megküldeni az önkormányzat a kórháznak, a 
megállapodás természetesen a testület elé fog kerülni várhatóan februárban, de az új vízdíjnak 
megfelelő összeget fogja az önkormányzat számlázni január 1-től a kórház felé.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, javasolta, hogy napirendet 
vegyék le napirendről. Kérdezte a képviselőket, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházzal a termálvíz 
értékesítésére kötendő szerződés megvitatása című napirendi pontot leveszi napirendről. 
 

9. npr: Mercedes típusú autóbusz (HDE-966 frsz) javítására érkezett számla 
megvitatása 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Önkormányzat tulajdonát képezi a HDE-966 frsz-ú Mercedes típusú 
autóbusz, amit a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ használ iskolabusz céljára. Az 
Eurotechnik Center Kft végzi az autóbusz szervizelését, műszaki vizsgára való felkészítését. 
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A Kft az autóbuszt a műszaki vizsgára felkészítette, a javítási munkákat - a tulajdonos 
önkormányzattal előzetesen nem egyeztetve - elvégezte és le is vizsgáztatta. A sikeres 
műszaki vizsga után a Kft az előterjesztés mellékletében szereplő számlát nyújtotta be az 
önkormányzatnak. A számla szerint az autóbusz javítási költsége (anyag+munkadíj) a 
műszaki vizsga díjjal együtt 450.703 Ft+Áfa mindösszesen: 563.833 Ft. Az önkormányzat 
indoklást kért a Kft-től, aki elmondta, hogy az alváz olyan mértékben korrodálódott, hogy 
szükséges volt ennek javítása a sikeres műszaki vizsgához. A téma azért szerepel a testület 
előtt, mert a költségvetésben az idei évben ilyen összegű javítási munka nem lett betervezve, 
de a költségvetés általános tartalék sora terhére a fedezet rendelkezésre áll, melyet kifizetés 
után az önkormányzat tovább számláz a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak, a 
tavaly januárban kötött vagyonkezelési szerződés értelmében. Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 
témát, javaslata az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban került megfogalmazásra. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. A szervizelést az 
őszi szünetben kellett megcsináltatni, sürgős volt, hogy elkészüljön, ezért nem volt róla akkor 
testületi döntés, de mivel az összeget nem az önkormányzatnak kell kifizetnie, hanem a 
KLIK-nek, ezért javasolja elfogadásra. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
263/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HDE-966 frsz-ú 
Mercedes típusú autóbuszon az Eurotechnik Center Kft (1064 Budapest, Izabella u. 48.) által 
végzett javítási munkák jogosságát elismeri, ezért a 450.703 Ft+Áfa mindösszesen: 563.833 
Ft összegben a műszaki vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás tárgyában kiállított számlát 
kiegyenliti.    
2) A Képviselő-testület a számla kifizetéséhez szükséges összeget a 2014. évi költségvetéséről 
szóló 1/2014. (II.14) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy számla 
kifizetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
10. npr: DMRV Zrt-től Seat Inca 1.4 típusú tehergépkocsi vásárlása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A DMRV Zrt. a tulajdonosi körbe tartozó önkormányzatok részére 
megvételre kínálta fel a lecserélésre ítélt gépjárműveit. A gépjárművek alacsony ára miatt 
Bálint Zsolt és Schüszterl Károly képviselők a DMRV Zrt telephelyén megtekintették a 
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gépjárműveket. A DMRV Zrt érkezési sorrendben fogadta be az ajánlatokat és egy Seat Inca 
típusú tehergépkocsit megvásárolhat az önkormányzat bruttó 120.000,- Ft értékben. A 
gépjármű megvásárlását az alacsony vételáron túl az is indokolja, hogy a szociális ebéd 
kihordása gyorsabban és hatékonyabban valósulhat meg, illetőleg a hivatalban könnyítené a 
hatósági munkavégzést az által, hogy a külső területeken tartandó helyszíni szemlékre 
gyorsabban lehet kijutni illetőleg egyéb anyagszükségletek beszerzését is megkönnyítené. A 
pénzügyi fedezet a költségvetés általános tartalék sora terhére rendelkezésre áll. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a gépjármű megvásárlását, ha 
esetlegesen nem válik be, akkor is még el lehet adni, de nem ez a szándék. Remélhetőleg 
segíteni fogja a VKG munkáját, mert ezzel el lehet menni olyan helyekre, ahová a platós 
autóval fölösleges.  
 
Félegyházi András: El kell gondolkodni majd azon, hogy hol fogják tárolni az autót, kéri a 
Városüzemeltetési Bizottságot, hogy erre tegyen javaslatot. 
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
264/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt-től (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) a Seat Inca 1.4 típusú GTC-504 
frsz-ú tehergépkocsiját bruttó 120.000 összegért megvásárolja. 
2) A képviselő-testület a Seat Inca 1.4 típusú tehergépkocsi vételárát az önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14) számú rendelet általános tartalék sora terhére 
biztosítja.   
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt-vel kötendő adásvételi szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munka-és 

ülésterve 
 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A testületi munka hatékonyságának érdekében aljegyző úr ismét 
elkészítette a képviselő-testület éves ülés és munkatervét.  
 
Dr Szabó Attila: Annyi változás lesz, hogy eddig minden hónap 3. csütörtökén voltak az 
ülések, most viszont minden hónap 3. szerdáján lesznek, azzal a kitétellel, hogy július 
augusztusban rendes testületi ülés nincs a szabadságolások miatt. A bizottsági ülések minden 
hónap második hetében lesznek, azért, hogy a testület elé már a bizottságok által tárgyalt 
témák kerüljenek.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
265/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat 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 2015. évi munka- és üléstervét. 

 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: A Visegrád, Fő u. 92. szám alatti épület Polgármesteri Hivatal céljára 

történő bérbevétele 
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Mint ismeretes a városháza befejező munkálataira ismételt közbeszerzési 
eljárást kell kiírni, ezért a hivatal épületébe még nem lehet visszaköltözni. A jelenlegi hivatali 
épület bérbevételére vonatkozó szerződést a polgármesteri hivatal eddig a Royal Apartman 
Club szállodával kötötte, havi 100.000,- Ft összegben. Ez a szerződés azonban egyrészt 
december 31-vel lejár, másrészt a Royal Apartman Club szálloda és a Fő u. 92. szám alatti 
épület új tulajdonosa 2015. január 1-től a  R-ing Ingatlanhasznosító Kft lesz, ezért az 
önkormányzatnak velük kell új szerződést kötni. Eddig a szálloda helyi adótartozásából 
kompenzálás útján került kiegyenlítésre a bérleti díj, illetve a rezsi költség, viszont az új 
tulajdonos tekintetében ez már értelemszerűen nem így fog működni, hanem az 
önkormányzatnak saját forrásból kell kifizetnie. Figyelembe véve az építkezésre és a 
visszaköltözésre szükséges időt, szeptember 30-ig venné bérbe egyelőre a polgármesteri 
hivatal az épületet, változatlanul 100.000 Ft/hó+áfa bérleti díjért + rezsiköltségért, valamint 
házasságkötésenként 20.000 Ft+áfa-ért. Az épület bérbevételéhez szükséges pénzügyi fedezet 
az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Bálint Zsolt: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

266/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul illetve 
engedélyezi, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatal, mint Visegrád Város Önkormányzat 
egyik intézménye, 2015. január 1-től 2015. szeptember 30-ig a R-ing Ingatlanhasznosító Kft-
től (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) - a határozat mellékletét képező tartalommal - 
bérbe vegye hivatali ügyintézés (Polgármesteri Hivatal) céljára havi 100.000 Ft+áfa bérleti 
díjért a Visegrád Fő u. 92. szám alatti épületet és 20.000 Ft+áfa bérleti díjért a Royal Club 
hotelben (136 hrsz) található 90 m2 alapterületű termet házasságkötés céljából 
házasságkötések idejére.  
2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésébe betervezi a 
Visegrád, Fő u. 92. szám alatti épület bérbevételével együtt járó költségeket, a határozat 
mellékletében szereplő bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően. 
3) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy a Visegrád Fő u. 92. szám 
alatti épület bérleti szerződését írja alá és a bérbevétellel együtt járó költségeket a 
Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésébe tervezze be.  
 

Felelős: Dr. Szabó Attila aljegyző 
Határidő: az 1. pont esetében 2014. december 31. 

a 2. pont esetében 2015. február 4. 
 

13. npr: Beszámoló a helyi adóhatóság 2014. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A beszámoló célja, hogy a képviselő-testület számára összegzést adjon 
Visegrád Város Önkormányzat illetékességi területén az önkormányzati adózás rendszeréről, 
tapasztalatairól, az adóbevételek 2014. évi alakulásáról. Ez törvényi kötelezettsége is a 
polgármesteri hivatalnak. Az önkormányzat által a költségvetési rendeletben előirányzott 
bevételek az adó tekintetében egy adónem kivételével teljes mértékben teljesültek. 
Gyakorlatilag a telekadó az, amelyik a lemaradást mutatja, emiatt két-három cég esetében a 
végrehajtási eljárás megindult. Ezek az eljárások az október-november hónapban indultak 
meg gépjármű forgalomból való kivonására, letiltásokra, illetőleg jelzálogjog bejegyzésekre 
került sor, illetőleg a NAV-nak kerültek átadásra behajtás végett. Az adóhátralék a december 
5-i állapot szerint 42 millió forint, ebből egy jelentősebb tétel van, ami 23 millió forint ez egy 
adóalany tartozását jelenti. Nyilvánvalóan a behajtásból származó bevételek még az év 
hátralévő részében, illetve a jövő év elején fognak realizálódni. Elmondható, hogy az 
adófizetési morál javult, az adózók ¾-ed része időben befizeti az adót, ¼-e viszont csak 
felszólításra, vagy még arra sem fizeti be, mert nem tudja, vagy tudná, de nem akarja befizetni 
az adót. Általuk halmozódik fel a hátralék és ebbe a köbe magánszemélyek és vállalkozások 
egyaránt beletartoznak, de velük szemben indultak el a behajtások, melyek a jövőben is 
folytatódni fognak, ezért javasolja a beszámoló elfogadását a képviselő-testületnek.  
 
Bálint Zsolt: Mint ahogyan aljegyző úr is elmondta, a 42 millió forintos kintlévőségből 23 
millió forint egy cég tartozása és van még 2-3 olyan cég, aki ennek a maradék 19 milliónak a 
nagy részét kiteszi, tehát nem a magánszemélyek vannak túlsúlyban. Adóbevételek 
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tekintetében jó volt a tervezés, reálisan sikerült a költségvetésbe beállítani a tételeket, melyek 
szerencsére be is folytak.  
 
Félegyházi András: A telekadó tekintetében mi lehet az oka az elmaradásnak? 
 
Dr Szabó Attila: Amint azt az imént képviselő úr is említette, három cégnek van jelentős 
telekadó tartozása.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot. Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, 
ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
267/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a helyi 
adóhatóság 2014. évi tevékenységéről” szóló előterjesztést és a – határozat mellékletét képező 
tartalommal – a beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Visegrád Város aljegyzőjét, hogy az elkezdett úton továbbiakban 
is minden lehetséges eszközt vegyen igénybe és tegyen meg az adóhátralékok behajtása 
érdekében. 
 

Határidő:---- 
Felelős:---- 

 
- A „Beszámoló a helyi adóhatóság 2014. évi tevékenységéről” – a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi –  
 
14. npr: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról az önkormányzati 

hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A decemberi munkaterv szerinti rendes testületi ülés egyik napirendi pontja 
a Polgármesteri Hivatal 2014. évi működéséről szóló beszámoló. Az írásos előterjesztésben 
foglalta össze területekre lebontva a polgármesteri hivatal idei évi munkáját. Nagyon 
tartalmas év volt, a tavalyi évhez képest is tovább növekedett az ügyiratok száma, közel 1500 
iktatott irattal lett több és még be sem fejeződött az év. A hivatal azzal a létszámmal dolgozik, 
amely a tavaly január 1-i átszervezés kapcsán megállapításra került. Évről-évre növekszik a 
szerződések száma is, 2012-ben 70 db, 2013-ban 173 db, 2014-ben pedig 225 db szerződés 
keletkezett, melyek zömében vállalkozási szerződések, részben bérleti de nagy számban 
vannak támogatási szerződések is. Az idei évben három választás többletfeladatait kellett 
lebonyolítani egy teljesen új alapokon nyugvó választási rendszernek megfelelően, de ennek 
ellenére a választások problémamentesen bonyolódtak le. Ezen kívül bevezetésre kerül az 
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elektronikus anyakönyvi rendszer, amely az év közbeni bevezetéssel szintén 
többletfeladatokat adott, mivel az első félévben már korábban felvett házasságkötési 
jegyzőkönyveket ismét rögzíteni kellett az új rendszerben. Jogszabály a jegyző hatáskörébe 
utalta a központi címregiszter összehangolását a Magyar Posta, a személy és 
lakcímnyilvántartás, illetve az ingatlan-nyilvántartás rendszerének adataival. Ez a folyamat 
elindult, de a házszámok ellenőrzésével tovább folytatódik. Összességében megállapítható, 
hogy a hivatal törvényes, szolgáltató jellegű, hatékony működése ebben az évben is biztosított 
volt. Az ügyintézők magas szakmai színvonalon végezték a munkájukat, melyet ezúton is 
megköszön a hivatal dolgozóinak, mert egy nagyon nehéz éven vannak túl, ráadásul a 
munkavégzés jelenlegi helyszíne nem minden esetben felel meg a 21. századi munkavégzés 
követelményeinek.  
 
Félegyházi András: Megköszönte a maga, a képviselő-testület és Visegrád  lakói nevében is 
a hivatal ez évi munkáját és javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását. 
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, felolvasta a határozati 
javaslatot. Mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
268/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 
Polgármesteri Hivatal 2014. évi működéséről” című előterjesztést és a – határozat mellékletét 
képező tartalommal – a beszámolót elfogadja. 
  

Határidő:---- 
Felelős:---- 

 
- A „Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi működéséről” a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi – 
 

15.  npr: A 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására érkezett árajánlatok 
megtárgyalása, valamint a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A jegyző köteles működtetni a belső ellenőrzési rendszert. A következő évi 
belső ellenőrzési tervet december 31-ig kell elfogadnia a képviselő-testületnek. Tavaly január 
1. óta a Vincent Auditor Kft. végzi a belső ellenőrzést a hivatalban, így a Kft. most is 
összeállította a belső ellenőrzési tervet. Egyúttal négy árajánlatot kért be a jövő évi belső 
ellenőrzési feladatok ellátására, melyre két vállalkozó adott be ajánlatot. Ezek közül a Vincent 
Auditor Kft. 600.000,- Ft+ Áfa áron vállalja a belső ellenőrzési tervben szereplő feladatokat, a 
Szalkay Belső Ellenőrzési Iroda Kft pedig 1.068.000 Ft+áfa összegű árajánlatot nyújtott be. A 
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és kialakította álláspontját.  
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Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja a Vincent Auditor Kft.-t 
megbízni a feladat ellátásával továbbra is, mivel egyrészt ők adták az alacsonyabb árajánlatot, 
másrészt eddig is jó munkát végeztek.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
269/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat mellékletét 
képező tartalommal jóváhagyta a helyi önkormányzatra vonatkozó 2015. évi éves belső 
ellenőrzési tervet.  
2) Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó 
Kft-t (székhelye: Dabas, Tavasz u. 3.) 2015. január 1.-től 2015. december 31.-ig 600.000 
Ft+Áfa összesen: 762.000 Ft ellenében megbízza Visegrád Város Önkormányzat 2015. évi 
belső ellenőrzési feladatainak az ellátásával. 
3) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyzőt az Önkormányzat belső ellenőrzési 
feladatainak ellátásához szükséges 762.000 Ft összegű költséget a 2015. évi költségvetésbe 
tervezze be. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Vincent Auditor 
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Félegyházi András polgármester, Dr. Szabó Attila aljegyző 
Határidő: az 1. pont esetében folyamatos 
      a 4. pont esetében 2014. december 31.  
 

16. npr: Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Ebben a társulásban – számos más önkormányzat mellett- Visegrád is tag. 
A társulás tanácsa döntött arról, hogy elfogadja Felcsút település csatlakozási szándékát a 
társuláshoz. Ahhoz, hogy ez hatályba lépjen minden tag önkormányzat képviselő-testületének 
a társulási megállapodás módosításáról döntenie kell. A határozati javaslat elfogadásához 
minősített többség szükséges.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
270/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt. hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47. § (2) bekezdése, 89. § (1)-
(2) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján - minősített többséggel hozott 
határozatával - hozzájárul ahhoz, hogy Felcsút Község Önkormányzata az előírt hat hónapos 
időköz leteltét követően és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása 
birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társuláshoz. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr: A Dunakanyar Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok 

Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések 
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Gyakorlatilag három témában szükséges döntést hoznia a testületnek. Az 
önkormányzati választásokat követően a tagönkormányzatok testületeinek meg kellene 
erősíteniük, hogy a társulás tagjai közé polgármestert jelölik. Ezen kívül szükséges a társulási 
megállapodás módosítása a kormányzati funkció besorolás tekintetében, illetőleg a 
testületeknek egy tagot kell delegálniuk a társulás felügyelő bizottságába. Visegrád részéről 
ezt a tisztséget korábban Bártfai István látta el, aki előzetesen jelezte, hogy ebben a választási 
ciklusban nem szeretné ellátni ezt a feladatot, így erre a pozícióra a testületnek egy új tagot 
szükséges delegálnia. A határozati javaslatok elfogadásához minősített többség szükséges.  
 
Félegyházi András: A DÖT Felügyelő Bizottságába Bálint Zsoltot jelöli, amennyiben ő 
elfogadja. 
 
Bálint Zsolt: Vállalta a felügyelő bizottságba történő delegálást. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 1. számú határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
271/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 



 22 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DUNAKANYAR 
Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati 
Társulás (2021. Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) Társulási Tanácsába Félegyházi András 
polgármestert delegálja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 2. számú 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
272/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DUNAKANYAR 
Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati 
Társulás ( 2021. Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) 2011. július hó 21. napján kelt Társulási 
megállapodásának módosításához hozzájárul. 
2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 167/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a törzskönyvi 
jogi személyek alaptevékenységének besorolására használt kódok a kormányzati funkciók, 
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről kiadott 68/2013. (XII. 
29.) NGM rendelet szerinti módosulások miatti adatváltozással összefüggésben szükségessé 
vált a Társulási megállapodás módosítása.  
A fentiek értelmében a Társulási megállapodás 4.4. pontja – a Társulás alaptevékenysége – 
törlésre kerül és helyébe lép: 
„4.4. A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek 

A Társulás, amely önállóan működik és gazdálkodik, az alaptevékenységén kívül vállalkozási 
tevékenységet nem folytat.” 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a 2. pontban 
foglaltaknak megfelelő társulási megállapodás módosítás aláírására.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 3. számú 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
273/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a DUNAKANYAR Tűzvédelemre 
és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás (2021. 
Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) Felügyelő Bizottsági tagjának Bártfai István (2025 Visegrád, 
Mátyás király u. 27.) helyett, aki tagságról lemondott, Bálint Zsoltot (lakcím: 2026 Visegrád, 
Berkenye u. 8.; e-mail: balintnora@hotmail.com; tel:0630/364-0860) választja meg és 
delegálja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
18. npr: Dunakanyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményfenntartó 

társulás társulási megállapodás módosítása 
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila aljegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A társulási megállapodást a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2014. november 18-án tartott ülésén módosította.  
Ahhoz, hogy a társulási megállapodás módosítása hatályba lépjen szükséges valamennyi tagi 
önkormányzat képviselő-testületének erre irányuló döntése. A társulási megállapodásban a 
következő módosításokat fogadta el a társulás tanácsa: 
- egyrészt a 2014. október 12-i önkormányzati választások után a polgármesterek 
személyében bekövetkezett változások kerültek átvezetésre, továbbá a 23/2014. (XI.18.) 
számú határozatával Verseghy-Nagy Miklóst Szentendre polgármesterét választotta a társulás 
elnökévé valamint Rogán Lászlót Budakalász polgármesterét választotta elnökhelyettesévé a 
társulási tanács. 
- az egyszerű többségű döntéshozatal szabályozása kiegészült azzal, hogy a javaslat 
elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen 
lévő képviselők által képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 
- a társulási tanács munkaszervezeti feladatait továbbra is a társulás székhelyének 
polgármesteri hivatala - Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal - látja el költségtérítés 
ellenében. A költségtérítés összege a 2014. évben is 3.500.000 Ft. 
- továbbá módosultak a társuláshoz tartozó tagönkormányzatok lakosságszámai is, melyet 
szintén szükséges átvezetni a társulási megállapodásban. A társulási tanács által elfogadott, 
módosításokat tartalmazó társulási megállapodás az előterjesztés melléklete tartalmazza. A 
módosítások félkövér betűtípussal kerültek jelölésre. A határozati javaslat elfogadásához 
minősített többség szükséges 
 
Mikesy Tamás: A költségtérítés továbbra sem a tagi befizetésekből adódik össze, ugye? 
 
Dr Szabó Attila: Nem, azt a normatívából fedezik. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem 
hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
274/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunakanyari 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 25/2014. (XI.18.) 
számú társulási tanácsi határozata szerinti Társulási Megállapodás módosítást a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban 
meghatározott módosított Társulási Megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

19. npr: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármestert, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja, akkor 
alpolgármesteri tiszteletdíjának 2014. október 13-tól 2014. december 31-ig időszakban 
felhalmozódó összegét az alábbiak szerint kívánja felajánlani: 

- 100.000,- Ft-ot a Keresztelő Szent János Plébániának az orgona felújítására;  
- 100.000,- Ft-ot a Nyugdíjasklubnak programjaik megvalósítására; 
- 100.000,- Ft-ot a Fellegvár Óvodának társas játékok, udvari játszó eszközök 

beszerzésére, javítására;  
- 100.000,- Ft-ot az Áprily Lajos Általános Iskola Alapítványnak zeneiskolai eszközök, 

hangszerek beszerzésére, javítására;  
- 73.319,- Ft-ot a VSE Kerékpár Szakosztályának működésére. 

Kérte a Képviselő-testületet ennek jóváhagyására. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
275/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2014. október 13-tól 2014. december 31-ig tartó 
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időszakra járó alpolgármesteri tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 473.319,- Ft 
felajánlását az alábbiak szerint: 

- 100.000,- Ft-ot a Keresztelő Szent János Plébániának az orgona felújítására;  
- 100.000,- Ft-ot a Nyugdíjasklubnak programjaik megvalósítására; 
- 100.000,- Ft-ot a Fellegvár Óvodának társas játékok, udvari játszó eszközök 

beszerzésére, javítására;  
- 100.000,- Ft-ot az Áprily Lajos Általános Iskola Alapítványnak zeneiskolai eszközök, 

hangszerek beszerzésére, javítására;  
- 73.319,- Ft-ot a VSE Kerékpár Szakosztályának működésére. 

2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
felajánlás kapcsán a  támogatási szerződések aláírására. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
20. npr: Schüszterl Károly képviselői tiszteletdíjának felajánlása 

 Előterjesztő: Schüszterl Károly képviselő 
 
Félegyházi András: Felkérte Schüszterl Károly képviselőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Schüszterl Károly: A 2014. október 13-tól 2014. december 31-ig felhalmozódó képviselői 
tiszteletdíját nem kívánja felvenni, hanem a Keresztelő Szent János Plébánia Hivatal részére 
kívánja felajánlani orgona felújításra. Kéri a testületet ennek jóváhagyására. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képviselőt, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
276/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Schüszterl Károly képviselő 2014. október 13-tól 2014. december 31-ig járó képviselői 
tiszteletdíjának, 141.084,-Ft-nak egy összegben történő felajánlását a Keresztelő Szent János 
Plébánia Hivatal részére az orgona felújítására. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
felajánlás kapcsán a támogatási szerződés aláírására. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
21. npr: Mikesy Tamás képviselői tiszteletdíjának felajánlása 

 Előterjesztő: Mikesy Tamás képviselő 
 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képviselőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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Mikesy Tamás: Hasonlóan Schüszterl Károly képviselő úrhoz a 2014. október 13-tól 2014. 
december 31-ig felhalmozódó képviselői tiszteletdíját nem kívánja felvenni, hanem fele-fele 
arányban felajánlja az Áprily Iskoláért Alapítvány és a Szent Mihály Alapítvány javára 
tanulmányi ösztöndíj és nyári táborozás céljára. Kéri a testületet ennek jóváhagyására. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
277/2014. (12.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő 2014. október 13-tól 2014. december 31-ig járó képviselői 
tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 141.084,- Ft felajánlását az alábbiak szerint: 
70.542,- Ft a Szent Mihály Alapítvány 
70.542,- Ft az Áprily Iskoláért Alapítvány javára tanulmányi ösztöndíj és nyári táborozásra 
történő felhasználásra. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
felajánlások kapcsán a támogatási szerződések aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
22. npr: Egyebek 
 

Félegyházi András: Mivel egyebekben kérdés, hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte, mindenkinek Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánt, az ülést bezárta. 
 
 

 
Kmf. 

 
 
 
Félegyházi András       Eőryné Dr Mezei Orsolya 
  polgármester            jegyző h. 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Szám:    31/2014. 
Határozatok száma: -  
Rendelet száma:  - 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. december 17-én megtartott közmeghallgatásáról 

 
 
 
 
 
 

1. Beszámoló a képviselő-testület éves munkájáról 
 
2. Tájékoztató a városközpont beruházás és az árvízvédelmi gát beruházási 

pályázat állásáról 
 
3. Településfejlesztési elképzelések megvitatása 
 
4. Egyebek 



Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 17-én 17:00 
órakor a Városi Moziban megtartott közmeghallgatásról. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
    Hintenberger András 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila aljegyző 
 

 
 
Meghívottak: 
 
    Mokrai Gabriella Visegrádi Rendőrőrs parancsnok 
    Cabello Dávid Profectus Global projektmenedzsment 
    Rimanóczy Zsolt Profectus Global projektmenedzsment 
    Szilágyi Csaba Rex Terra Kft. műszaki ellenőr 
    Farkas Csaba Rex Terra Kft. műszaki ellenőr 
    Falvai János Magyar Vízépítő Zrt. 
    Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt.  
    Szabó Gábor Tér-team Kft. 
 
 
 
Távol maradt meghívottak: 
 

Hadházy Sándor országgyűlési képviselő 
Scheiliné Herendi Ida NNÖ elnöke 
Bozzay Péter Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője 



Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, a közmeghallgatást megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester jelezte, hogy kicsit később érkezik a közmeghallgatásra. Mivel a 
közmeghallgatás is testületi ülésnek minősül, ezért a meghívóban szereplő napirend 
elfogadásáról a testületnek dönteni szükséges. Kérdezte a képviselőket, aki a közmeghallgatás 
napirendjét elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta az ülés napirendjét. 
  

1. npr: Beszámoló a képviselő-testület éves munkájáról 
 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az elmúlt év is nagyon tartalmasra sikeredett, ez részben a folyó 
beruházásoknak, részben a három választásnak, részben annak is köszönhető, hogy a 2012. 
májusában megválasztott képviselő-testület tovább folytathatja a munkáját. Az idei évben 
eddig 26 testületi ülés volt, melyből 12 rendes 14 rendkívüli ülés volt. 256 határozat és 11 
rendelet született.  
Felkérte Dr Szabó Attila aljegyzőt, hogy néhány mondatban foglalja össze a polgármesteri 
hivatal ez évi működését. 
 
Dr Szabó Attila: Az idei év a három választással kiegészülve munkával terhes volt. Egy 
teljesen új választási törvény mentén kellett egy teljesen új rendszerben dolgozni és 
elmondható, hogy ennek ellenére a három választás rendben lezajlott Visegrádon. Ugyanazzal 
a létszámmal, 12 fővel dolgozta végig a hivatal ezt az évet is, mint ami a 2013. január 1-i 
átszervezés kapcsán megállapításra került. A tavalyi évben közel 3500 iktatott ügyiratához 
képest az idei évben több, mint 5000 iktatott ügyirat keletkezett. A testületi döntések 
előkészítése és végrehajtása mellett hat vis maior pályázat előkészítése és elszámolása is erre 
az évre tevődött. Ezek többek között patakmeder, illetve támfal helyreállításokat jelentettek. 
Idén nyáron bevezetésre került az elektronikus anyakönyvi rendszer, tehát innentől kizárólag 
elektronikus formában történik az anyakönyvezés. Idén novemberben kezdődött és a jövő 
évben fog folytatódni a központi címregiszter összehangolása, amely az utcák és a házszámok 
tényleges pontosítását jelenti. Annak ellenére, hogy 2013. január 1-vel bizonyos feladatok 
átkerültek a járási hivatalba, jövőre is folytatódni fog a közigazgatási reform, a jegyzői 
hatáskörök változni fognak. A jövőben is az ügyfélközpontú közigazgatást tartja szem előtt, 
tehát amennyiben bárkinek kérdése, vagy problémája van, a hivatal valamennyi munkatársát 
felkeresheti és legjobb tudásunk szerint igyekezni fogunk segíteni. 
 
Félegyházi András: Tájékoztatást adott arról, hogy Eőryné Dr Mezei Orsolya jegyző asszony 
munkaviszonya 2014. december 1-től felmentéssel megszüntetésre került. Az önkormányzat 
törekedett a közös megegyezésre, de ez nem jött létre. Jelenleg felmentési idejét tölti, a 
törvényben meghatározott járandóságok kifizetése mellett. A megüresedett helyre pályázat 
került kiírásra, amely a jövő év elején lesz betölthető. 
Aljegyző úr már említette a különböző vis maior pályázatok kapcsán lefolytatott 
beruházásokat, többek között ilyen volt a nagy parkoló újraaszfaltozása, a Fő utca végén lévő 
támfal visszaépítése, a Bánya patak és az Apátkúti patak bizonyos szakaszainak 
mederrendezése. Az idei évben a Schulek utca burkolása befejeződött. Volt egy nem 
önkormányzati, de igen látványos beruházás is, a Magyar Közút Kft. befejezte a Mátyás 
király út újraaszfaltozását, de azért ehhez hozzátartozik, hogy az önkormányzat a háttérben 
jelentős levelezéseket folytatott annak érdekében, hogy ez a munka megkezdődjön.  



Voltak sikeres rendezvények a nyáron, mely részben annak is volt köszönhető, hogy a 
városközpont beruházás kapcsán ún. mini projektek keretében pályázati forrásból 
rendezvényeket lehetett szervezni.  
Sokakat érdeklő téma a háziorvosi ellátás kérdése. A legutóbbi Visegrádi Hírekben megjelent 
erről egy összefoglalás, azóta a Szentendrei Járásbíróság ítéletet hirdetett abban a perben, 
melyet az önkormányzat indított a Valumed Kft. ellen, nevezetesen, hogy létrejött-e a 
szerződés 2010. év elején, azaz érvényes-e. Első fokon a bíróság azt az ítéletet hozta, hogy a 
szerződés nem érvénytelen, tehát a bíróság szerint az fönnáll. Túl azon, hogy ez számos 
kérdést vet föl, az önkormányzat nem fogadja el ezt az ítéletet, fellebbezést fog benyújtani. 
Ennek legfőbb oka az, hogy doktornő több, mint 11 millió forintos ellenkeresetet nyújtott be 
részben kártérítés címén, részben pedig azt állítván, hogy az önkormányzat működése 
akadályozza azt, hogy ő a praxisát értékesítse. Ez az önkormányzat részéréről elfogadhatatlan. 
Az orvosi ellátás mostanában azért olyan, amilyen, mert 2014. november 1-től a doktornő 
vásárolt egy másik praxist és a visegrádi praxist ettől az időponttól számított 6 hónapig 
helyettesítéssel láthatja el. A helyettesítést Rozsályi Károly végzi, akinek egyrészt köszönetet 
lehet mondani, hogy három településen helytállva biztosítja a háziorvosi ellátást, ugyanakkor 
ez az ellátás nem megfelelő. Azon túl, hogy ezt rendszeresen jelzi az önkormányzat az 
ÁNTSZ felé, egyelőre mást nem tud tenni. Remélhetőleg a doktornő ezen határidő lejártával 
eladja a visegrádi praxisát és akkor lesz egy új háziorvos, vagy ha nem, akkor ez az 
önkormányzat feladata lesz. Köszönetét fejezte ki az asszisztensnőnek, aki az orvosi 
jelenléttől függetlenül próbálja a betegek ellátását biztosítani.  
Volt még három olyan kérdés, ami nagy mértékben kitöltötte az idei évet, az egyik az óvoda 
fejlesztése, a másik az iskola fejlesztése, valamint az új CBA fejlesztése. Ezekkel 
kapcsolatosan nagyon sok és komoly munkát végzett részben a főépítész úr, részben a 
képviselők, a hivatal és nem utolsó sorban az óvoda, az iskola vezetése és a CBA tulajdonosa. 
Mivel ebben a témakörben kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a napirendet lezárta. 
 

2. npr: Tájékoztató a városközpont beruházás és az árvízvédelmi gát beruházási 
pályázat állásáról 

 Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 
 Meghívottak:  Cabello Dávid Profectusglobal projektmenedzsment 
  Rimanóczy Zsolt Profectusglobal projektmenedzsment 
  Szilágyi Csaba Rex Terra Kft. műszaki ellenőr 
  Farkas Csaba Rex Terra Kft. műszaki ellenőr 
  Falvai János Magyar Vízépítő Zrt. 
  Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt.  
  Szabó Gábor Tér-team Kft. 
 
Árvízvédelmi gát beruházás 
 
Félegyházi András: A szerződést márciusban megkötötte az önkormányzat, a kiviteli tervek 
elkészítésével indult a munka. Júniusban volt egy projektnyitó rendezvény és azóta sokan azt 
tapasztalhatták a Duna parton járva, hogy mintha megtorpant volna a munka. Ennek két 
komoly oka van, az egyik az, hogy a mértékadó árvízszint, amely egy tervezési alapadat 
megváltozott, emelkedett. Ez komoly kérdéseket vet föl a megvalósítással kapcsolatban, 
hiszen felvetődött mind az önkormányzat, mint a megvalósításban részt vevők részéről, hogy 
ha már épít az önkormányzat egy ilyen védművet, akkor az ha nem is felelhet meg, - mert 
annyi forrás nem áll rendelkezésre - a közel 1 méter magasságban megemelkedett 
árvízszintnek, legalább próbálják meg úgy megvalósítani, hogy ha majd lesz forrás a 
folytatásra, akkor a lehető legkevesebb bontási munkára legyen szükség az elkészült védműn. 
Tehát jelenleg ez az egyik oka, hogy késlekedés tapasztalható a kivitelezésben. A másik ok, 
hogy a kivitelezést végző konzorcium kérdéseket fogalmazott meg az eredeti engedélyezési 



terv megfelelőségével kapcsolatban a védmű bizonyos szakaszaira. A földművel kapcsolatban, 
mely az egész szakasznak az 1/3-ad része, nincsenek kérdések, az kivitelezhető. Hasonlóan 
problémamentes a hajóállomás mögötti szakasz, de a kettő közötti szakasszal kapcsolatban 
vannak olyan kérdések, amellyel kapcsolatban a kivitelező annak a véleményének adott 
hangot, hogy biztosan megfelelő-e ez a mű. Ez jelen pillanatban szakértők vizsgálják, részben 
a kivitelező megbízásából, részben a tervező megbízásából, részben pedig a műszaki ellenőr 
megbízásából. 
 
Mikesy Tamás képviselő: Elmondta, hogy bizonyára neki, mint önkormányzati képviselőnek 
több információja van, mint a lakosságnak, de úgy gondolja, hogy ott a közmeghallgatáson is 
el kell hangoznia néhány kérdésnek. Másfél hónapja egy csütörtöki napon tartott kooperáción 
a kivitelező azt az ígéretet tette, hogy mivel a földmű szakasszal semmiféle problémája nincs, 
annak az építését rá következő hétfőn elkezdi. Ennek már bő egy hónapja és a kivitelezés nem 
indult meg, mi ennek az oka? 
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt. művezetője: Valóban egy hónapja történt ez a 
megbeszélés, amikor figyelembe véve, hogy a városközponti szakaszon műszaki problémáik 
vannak, ami miatt a kivitelezést leállították. Jelenleg talajmechanikai vizsgálatokat végeznek 
a városközponti szakaszon és ezért úgy döntöttek, hogy a kivitelezést a földmű szakasz 
építésével folytatják. Eredetileg azért nem ezzel kezdtek, mert a városközponti szakaszon egy 
vasbeton művet is kell építeni, a mobilgát gyártás 80%-ban készen van. Ahhoz, hogy a 
kivitelezési munkák elindulhassanak, nem elég felvonulni a munkagépekkel, hanem előtte 
különböző munkákat kell elvégezni. Az első feladat az, hogy a hatóságoknak bejelentést kell 
tenni, ami megtörtént, ezt követően lőszermentesítést végeztek. Ezután a közműveket fel 
kellett kutatni, ami után megkezdődött a cserje irtás. Tehát az elmúlt három hétben ezek a 
munkálatok folytak. A gáthoz a bányában rendelkezésre áll az anyag, a szállítási szerződést 
megkötötték, ezt nyerges teherautókkal kell beszállítani a munkaterületre, de mivel az elmúlt 
két hétben folyamatos esőzések voltak, ezért magát a kivitelezési munkát nem tudták 
elkezdeni. Jelenleg a munkagépek egy része itt van, másik része a telephelyen és amint az 
időjárás megengedi, nagy valószínűséggel március elején ezt a szakaszt meg fogják építeni. 
Tapasztalataik szerint egy 1 km-es töltésfejlesztést ideális körülmények között maximum 4 
hét alatt tudnak elvégezni, még, ha az időjárási körülmények miatt meg is kell szakítani, akkor 
is maximum 6-8 hétig tarthat, de ez a véghatáridőt nem veszélyezteti. A városközponti 
szakaszon úgy gondolja, hogy a jövő január végé-február elején a vasbeton munkát el fogják 
tudni kezdeni, ha az időjárás ehhez kedvező lesz.  
 
Mikesy Tamás: Elfogadja a választ, de hozzáteszi, hogy jelen pillanatban az önkormányzat és 
a Magyar Vízépítő Zrt. között van egy szerződés, amely szerint a védmű 2015. július 31-ig 
elkészül és nagyon kíváncsi arra, hogy hogyan fogják ezt a szerződést tartani. 
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt. művezetője: Elmondta, hogy tisztában vannak azzal, 
hogy a szerződés köti őket, ráadásul a véghatáridő 2015. június 10. Egyébként ez a szerződés 
nem csak egy véghatáridőből áll, hanem arra is szerződtek, hogy ezt első osztályú minőségben 
megépítik. Jelenleg a külsőségi szakaszon kivitelezni első osztályú minőségben nem lehet, ez 
az egyetlen oka, hogy megálltak vele, egyébként az előkészítő munkálatokat elvégezték. De 
ennek a beruházásnak nem ez a szűk keresztmetszete. 
 
Bálint Zsolt képviselő: Egyáltalán látnak arra esélyt, hogy ezt a munkát június 10-ig 
megcsinálják? Miért kellett az összes járdakövet előre felszedni, mikor nem is folyt ott 
munka? 
 



Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt. művezetője: A járdát azért szedték föl, mert az eredeti 
terv az volt, hogy a földművet megépítik szeptemberben és ezt csak egyszerre lehet, továbbá, 
hogy a járdalapok ne sérüljenek a nagy járművektől, mert ezt majd vissza kell építeni. Ezt a 
munkát nem tudták folytatni, mert a tervekkel kapcsolatban kétségek merültek föl és ezeket 
talajmechanikai vizsgálatokkal ellenőrizniük kell. Emiatt döntöttek úgy, hogy az itt lévő 
kapacitást a külső szakaszokra irányítják. Ennek a szakasznak az előkészítését is el kellett 
végezni és utána sajnos az esős idő közbeszólt. A városközponti szakaszon pedig azért nem 
épül a vasbeton mű, mert ahhoz, hogy a kivitelezést elkezdhessék a várost képviselő mérnök 
szervezetnek jóvá kell hagynia azokat a terveket, amelyeket ők leszállítottak kb. 6 héttel 
ezelőtt. Ezt a jóváhagyást még nem kapták meg. Egyébként itt egy 300 méteres szakaszról 
van szó, a meglévő támfalat kell megerősíteni, úgy gondolja, hogy ez is biztonsággal 
teljesíthető a jövő év kezdetén. Január elején az lesz az első dolguk, hogy elindítják a 
versenyeztetést és utána itt is megindulhat a kivitelezés. Ezt a munkarészt előkészítették, de 
maga a kivitelező kiválasztása ez után következik, ami kb. 1,5 – 2 hét.  
Jelenleg a mértékadó árvízszint megemelkedett, abban az esetben, ha az önkormányzat azt a 
döntést hozza, hogy a régi mértékadó árvízszintnek megfelelően kell megépíteni, akkor 
természetesen a június 10-i határidő köti a céget és addigra teljesíteni is fogják. Amennyiben a 
városnak az a már korábban megfogalmazott, de írásban még meg nem rendelt kérése teljesül, 
hogy a művet készítsék elő az új mértékadó árvízszintre, abban az esetben a június 10-i 
határidő nem elég, akkor határidő hosszabbításra lesz szükség, mert ebben az esetben 
nyomvonal módosításokra és bizonyos mértékű áttervezésre van szükség.  
 
Bálint Zsolt: Jelenleg Önök hoztak egy másik szakértőt, aki vizsgálja, hogy jók-e a tervek, 
tehát itt most megy egy huzavona Önök és tervező között és véleménye szerint ezért áll az 
egész. Mi lenne, ha Önök megépítenék oda, ahová tervezték és le lenne tudva az egész? 
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt. művezetője: Elmondta, hogy ők akkor tudják 
megépíteni, ha mint kivitelezők alkalmasnak tartják a terveket a kivitelezésre. Abban az 
esetben, ha bizonyos szakaszokon kétség merül fel, akkor nekik kötelező felülvizsgálni ezt, 
mert a garanciát ők adják, a felelősség a kivitelezőé. 
 
Bálint Zsolt: Annak a tervezőnek a költségét, akit Önök kértek fel, annak a költségeit ki fogja 
viselni? 
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt. művezetője: Abban az esetben, ha az önkormányzat 
úgy dönt, hogy az új mértékadó árvízszint szerint kell megépíteni, akkor módosításokra lesz 
szükség, aminek költsége van. Ezt ők egy változtatási javaslatba beleteszik és kérni fogják az 
önkormányzatot, hogy járjon el a különböző kifizető szervek felé, hogy erre biztosítson 
keretet. Ha ezt megkapják, akkor megépítik. A másik verzió pedig a régi mértékadó árvízszint 
szerinti kivitelezés.  
 
Bálint Zsolt: Eredetileg úgy volt, hogy kőburkolatot kapott volna, de mivel ezt módosították 
úgy, hogy csak beton lesz, ezért ezen a költségcsökkentésen meg lehet építeni a nagyobb 
szintet. 
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt. művezetője: Vannak különböző növekmények és 
csökkentések, amiket megpróbálnak kompenzálni, illetőleg pótforrásokat keríteni, de ez 
beruházó feladata, amiben nem ők az illetékesek. Jelenleg várják az engedélyt a 
városközponti vasbeton fal szakaszára, ami 230-240 méter, ez a hajóállomásnál lévő támfal 
megerősítése, amennyiben az engedélyt megkapják az önkormányzat műszaki ellenőr 
szervezetétől, akkor  a kivitelezés megkezdődhet, ennek részükről akadálya nincsen.  
 



Bálint Zsolt: Akkor megtudható, hogy a terv engedélyeztetése miért vesz másfél hónapot 
igénybe? 
 
Szilágyi Csaba Rex Terra Kft ügyvezetője: Egy hónapról van szó, úgy gondolja, hogy 
ennek a tervnek a mérnök által történő átnézése még maximum 10 napot vesz igénybe, ezt 
követően az észrevételeiket megteszik. Ha nincs észrevétel, akkor elfogadják és a 
kivitelezésre engedélyt adnak.  
 
Bálint Zsolt: Mi tartott akkor idáig és miért kell ehhez még 10 nap? 
 
Szilágyi Csaba Rex Terra Kft ügyvezetője: Ez egy komplett tervcsomag, folyamatosan 
egyeztettek a kivitelezővel, az önkormányzattal, több munkarészbe külsős szakértőket vontak 
be, kifejezetten az önkormányzat kérésére, hogy a tervek műszaki megalapozottságát 
felülvizsgálják. Ennek a kis szakasznak, amiről a kivitelező az előbb beszélt, hogy akár el is 
indulhatna az építése, erre még 10 nap szükséges és ezután kiadják a véleményt.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester: A gáttal kapcsolatosan a testület és nyugodtan 
mondható, hogy a lakosság részéről még a projekt legelején az volt a megfogalmazott igény, 
hogy elsőrendű védmű legyen, megközelíthető Duna partot adjon és azokat a másodlagos 
hatásokat küszöbölje ki, amely egy ilyen természeti adottságú település esetén felléphet, mint 
például a belvíz. Azt kéri a beruházásban résztvevőktől, hogy ezt tartsák szem előtt mind a 
tervezés, mind a kivitelezés folyamán. Ha a beruházásban résztvevők közül bárki hozzájárul 
ahhoz, hogy a gát ne épüljön meg, azzal nem csak gát meg nem épülését veszélyezteti, hanem 
egy ilyen horderejű beruházásnál a város pénzügyi létét is veszélyezteti. Kevésbé tudta 
értelmezni a mértékadó árvízszint fogalmát, ami egy hatósági vélelem. Az önkormányzat ez 
ügyben egyeztetett, érdemi választ nem kapott. Van egy szerződés, amire a finanszírozó 
szerződött az önkormányzattal, vannak olyan szerződések, amelyeket az önkormányzat kötött 
a kivitelezővel, tervezővel, véleménye szerint nem kell várni egy napot se olyan dologra, 
amire érdemi választ nem kaptak. Úgy gondolja, hogy az ilyen jellegű együttműködést be 
kellene fejezni. Az önkormányzatnak felelőssége van, hogy a gátat megépíttesse. Kéri, hogy a 
tervezői, műszaki, kivitelezői résztvevők közösen állítsanak föl egy olyan ütemtervet, ami 
szerint ez június 10-ig kivitelezhető. Ha ezt nem teszik meg, akkor kezdeményezni fogja az 
önkormányzat felé, hogy a pénzügyi, jogi és erkölcsi számonkérés elinduljon ezzel 
kapcsolatban.  
 
Zeller Tibor visegrádi vállalkozó: Az önkormányzat ragaszkodik az új mértékadó 
árvízszinthez, vagy nem. Mert, ha az önkormányzat ragaszkodik ehhez és ez többletköltséget 
okoz, akkor azt valahonnan elő kell teremteni, ha pedig nem ragaszkodik hozzá, akkor a 
kivitelezőnek szerződés szerint a munkát el kell végezni. A kivitelező az imént azt mondta, 
hogy ebben az esetben ő ezt el is végzi. Ha pedig módosítani kellene úgy a terveket, hogy a 
későbbiekben a megnövekedett árvízszinthez is jó legyen, akkor attól kell rá forrást kérni, aki 
megállapította az új árvízszintet.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Nem látszik az, hogy az időbe beleférne, hogy bármilyen 
érdemi módosítást végig lehessen vinni. Ha viszont kicsúsznak az időből, akkor az állam felé 
be kell fizetni néhány száz millió forintot és itt meg marad egy romhalmaz a gát helyén. Tehát 
kéri, hogy fejezzék be az egymásra mutogatást, mert az eddigiekből ez tűnik ki.  
 
Abonyi Géza visegrádi lakos: Úgy gondolta, hogy a képviselők tisztában vannak azokkal a 
nehézségekkel, amelyek miatt a gát építése késik. Véleménye szerint nincs más alternatívája 
ennek az építkezésnek, minthogy összefogjanak, akár naponta vagy hetente leülni a 
kivitelezővel és a problémák megoldására törekedni. De ahhoz tisztában kell lenni a 



nehézségekkel. Úgy gondolja, hogy itt valami kommunikációs hiba lehet, mert a képviselő 
testület tagjainak tudnia kell a problémákról. Van-e azon kívül, ami most itt elhangzott 
bármilyen lehetőség a határidő módosítás kérésére vagy tulajdonképpen mi a „B” terv, ha ez a 
határidő nem teljesül? 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A képviselő-testület kellően tájékozott ez ügyben, mindenki 
felelősen nyomon követi az eseményeket és a megfelelő személyek kapcsolatot tartanak, de itt 
most nem történt más, mint az, hogy a közmeghallgatás előtt is megpróbálták a véleményüket 
bemutatni, képviselve ezzel a város lakosságát. A „B” terve vonatkozóan azt tudja mondani, 
hogy mivel a finanszírozó mást nem mondott, testületi döntés másról nem szól, az 
önkormányzat szerződésmódosítást nem kezdeményezett, addig azon az úton kell haladni, 
amiről a szerződés szól. Az úgymond előző ciklusú uniós finanszírozású pályázatok 
kitolhatóságáról pontos választ most biztosan nem tud adni. Még azon is vita van, hogy a 
2015. december 31-ig kiadott számla lehívható, illetve elszámolható forrás lesz-e, de ez a 
kormányzat kompetenciája. Nyilvánvalóan, ha tavasszal azt látják, hogy a szerződés 
módosítását kell kezdeményezni, akkor megteszik, ha megtehetik, de azt szeretnék, ha ezt 
nem kellene megtenni és kész lenne a gát. 
 
Bánó László visegrádi lakos: A mértékadó árvízszint egy olyan számítás, amely az elmúlt 
évszázad adatai alapján kijön, de nem szentírás. Javasolja az önkormányzatnak, hogy várja el 
a projektfelelőstől, hogy dolgozzák ki pénzügyi és idő vonatkozásban, hogy az emelt 
mértékadó árvízszint szerinti kivitelezés mennyibe kerül és mikorra lesz meg.  
 
Mikesy Tamás: A képviselő-testület napi szinten tájékozott az ügy kapcsán és hetente van 
kooperáció. Mindenki azon dolgozik, hogy itt egy jó védmű épüljön. Most már azért szólalt 
föl, mert úgy érzi, hogy kezd a kommunikáció olyan szakaszba érni, ami a kivitelezést 
veszélyezteti. Tehát most már egyezségre kellene jutni és el kell kezdeni a kivitelezést. Ez a 
város tekintetében hatalmas felelősség, tekintve, hogy a város költségvetése 400 millió és egy 
több, mint 1 milliárdos projektről van szó.  
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt.: A kivitelező egy műszaki tartalomra szerződött, 
kaptak egy műszaki terv anyagot, kaptak egy költségvetési kiírást és ez alapján készítették el 
az ajánlatukat. A régi mértékadó árvízszintre szerződtek és a jelenlegi szerződésük szerint 
2015. június 10-ig kell elkészíteniük megfelelő minőségben ezt a létesítményt. Ha eszerint 
megépítik, akkor a szerződésnek eleget tesznek, jogi szempontból nem lehet belekötni, de az a 
védmű nem lesz alkalmas az új mértékadó árvízszint szerinti árvizek fogadására. Habár most 
úgy tűnik, hogy a kivitelezés áll, minden nap itt vannak a terepen és amit lehet csinálnak.  A 
kivitelező cég képviseletében azt tudja mondani, hogy partnerek abban, hogy az új mértékadó 
árvízszint szerint készítsék elő a védművet, de ez költségmódosítást és határidő hosszabbítást 
igényel.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, ő azt hallotta, hogy az eredeti tervet teljesen szerették volna félre 
tenni, és egy teljesen új terv mentén akarták volna megcsinálni a beruházást és erre sok időt 
elpazaroltak, igaz-e ez? 
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt.: Vannak olyan szakaszok, ahol a meglévő terv 
megítélésük szerint és a mérnökszervezet szerint is kivitelezésre alkalmas és ezt szeretnék is 
csinálni, ehhez minden feltétel adott. A mobilgát városközponti szakaszának egy részén 
különböző műszaki problémák léptek föl és mit gondos kivitelezők az alapozási problémákat 
szeretnék kivizsgálni, azért, mert a felelősség az övék. Ehhez föltárásokra van szükség, 
melyet a múlt hét folyamán elkezdtek és ezen a héten péntekig befejeznek. Ez után tudnak 



műszakilag megalapozott véleményt alkotni, hogy van-e szükség módosításra annak 
érdekében, hogy a mű állékony legyen.  
 
Mikesy Tamás: Ez a terv úgy készült el, hogy egy világörökségi környezetben 
megvalósítható és beilleszthető és a társadalmi akarat, ami a testület mögött van az egy olyan 
művet ír elő, ami funkciójában ellátja a feladatát, és tájképileg beilleszkedik a környezetbe. 
Ez a kívánalom abba a tervbe, amire Önök szerződtek, benne volt.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Önök egy maguk által alkalmasnak vélt, hatóság által kétszer 
engedélyezett tervre szerződtek, amely alapján Önök el tudnak készíteni egy kiviteli tervet. 
Innentől a szakmai kérdés lezárul, e mögött emberi kérdés vetül föl.  Az önök jelenlegi 
magatartása veszélyezteti 1900 ember ugyanolyan életminőségét.  
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt.: A pályázati szakaszban ők kaptak egy tervet, ez után 
nekik az a feladatuk, hogy abból készítsenek egy kiviteli tervet. E munka közben felmerültek 
alapozási problémák, melyeket nekik kezelni kell.  Nyilván fontos a tájképbe való illeszkedés, 
de ennek úgy kell megvalósulnia, hogy az árvizet is tartsa. Tisztában vannak azzal is, hogy itt 
vannak belvíz problémák is, de ők tisztában vannak a mérnöki megoldásokkal is. Úgy 
gondolja, hogy ők jogszerűen dolgoznak, tisztában vannak a határidő következményeivel, a 
költségkeretekkel.  
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy ő az Apátkúti patak mentén él, kérdezi, hogy ott is  probléma 
van-e, ott miért nem kezdődött még meg a kivitelezés? 
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt.: Van az Apátkúti patakra egy engedélyes terv, amiből 
készül a kiviteli terv. Ez részben elkészült, a hidat át kell alakítani a tervek alapján, erre 
elkészült egy kiviteli terv, mely engedélyezés alatt áll a mérnök szervezetnél. A földmű rész 
kiviteli tervei még nem készültek el, ha ez is elkészül és a mérnökszervezet véleményezi, 
akkor kivitelezhető lesz. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A tervezőktől kérdezi, hogy milyen paraméterei vannak a 
parapet falas mobil gát szakasznak, különös tekintettel az alapozásnak? 
 
Szabó Gábor Tér-team Kft. tervező: 3 méter mély az ún. „szártfalas” beton alapozás. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ez a pályázat során kiderül a pályázók számára a tervekből, 
hogy ez mekkora mélységű? 
 
Szabó Gábor Tér-team Kft. tervező: Igen, kiderül. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Vannak ebbe a Nemes úr által fölvetett átfolyó ablakok 
tervezve? 
 
Szabó Gábor Tér-team Kft. tervező: Más megoldás volt tervezve. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A kivitelezőtől kérdezi, hogy történt-e olyan beszerzés, amely 
az Önök által vitatott alapozáshoz szükséges? 
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt.: Igen, a szártfalakat beszerezték. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ezek mekkorák? 
 



Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt.: 3 méter hosszúak.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ön el tudja azt képzelni, hogy ezek a beszerzések 
felhasználhatóak úgy, hogy Önök egy olyan megoldást találnak, ami Önök szerint az 
állékonyságnak megfelel? 
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt.: Jelenlegi tudásuk szerint ezeknek az acél elemeknek a 
legnagyobb része megfelelő helyre beépítve felhasználható. Egy része például az Apátkúti 
pataknál felhasználható, egy résznél viszont előfordulhat, hogy ennél mélyebb alapozást kell 
végezni. Tehát jelentős részét felhasználhatónak tartja. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: És mit csinálnak a fel nem használható, már megvásárolt 
anyaggal, ki fogja azt kifizetni, ha egy az engedélyes tervtől eltérő terv készül? 
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt.: Jelenleg vizsgálják azt, hogy hogyan lehet azokat is 
felhasználni, úgy gondolja, hogy január végén, február elején már tudni fogják az 
eredményeket.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: És amennyiben a fel nem használható elemek helyett újakat 
kell beszerezni, annak a költségei szerepelnek valahol? 
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt.: Amíg ez a vizsgálatsorozat nem zajlik le, addig nem 
tud számításokat sem végezni, így erre a kérdésre jelenleg nem tud válaszolni. 
 
Cseke László visegrádi lakos: Véleménye szerint itt más megoldás nincs, mint a testületnek 
az eredeti szerződést betű szerint be kell tartatni a kivitelezővel. Visegrád költségvetése nem 
bír el másfajta lehetőséget.  
 
Mikesy Tamás: Önök felkértek egy műszaki szakértőt a terv felülvizsgálatára és később 
megtiltották ennek a szakértőnek, hogy egyeztessen a terv készítőjével, igaz ez? 
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt.: Nem tud semmiféle olyan dologról, ami ezt a 
folyamatot megakasztotta volna együttműködés hiánya végett.  
 
Szabó Gábor Tér-team Kft. tervező: Elmondta, hogy az engedélyezési tervet az akkor 
hatályos jogszabályoknak megfelelően készítették el. A kivitelező Konzorcium megbízottja a 
Kft. egy kettejük között létrejött szerződéses jogviszony alapján, tehát a kiviteli terveket a 
Konzorcium eddig velük készíttette el. Egy jelentős szakmai vita alakult ki kettejük között 
körülbelül 1,5 hónapja, az ún. városközponti szakasz alapozásával kapcsolatban. Van egy 
kivitelezői állítás, van egy tervezői felelősségvállalás, aminek a mentén jelenleg az a helyzet 
alakult ki, hogy a kivitelező is vizsgáltatja saját szakértőivel a tervnek ezt a részét, a műszaki 
ellenőri csapat is ugyanezt teszi és a Tér-team Kft. is, mint a kiviteli tervek ezen részét készítő 
tervezők egy általuk megfelelőnek tartott geotechnikai és szivárgáshidraulikai témakörökben 
országosan elismert szakértőket kértek fel erre a szakértői vizsgálatra. Ezeknek a 
véleményeknek a konkrét ütköztetése még nem történt meg, folyamatban van. A mértékadó 
árvízszint kérdésköréhez hozzátette, hogy ez év július-augusztus tájékán keresték a 
finanszírozónál azokat a pénzügyi lehetőségeket, ami megteremthette volna az új mértékadó 
árvízszint szerinti létesítmény kiépítését, de akkor azt a választ kapták, hogy ilyen 
többletpénzkészletek nem állnak rendelkezésre. A Tér-team Kft a terveit jónak tartja és azt is, 
ami az engedélyezési tervben szerepel.  
 



Kiss Károly visegrádi lakos: Később nem lehet abból probléma, hogy ha nem a megemelt 
árvízszintnek megfelelően épül meg a gát? A mértékadó árvízszint nem kötelező érvényű? A 
finanszírozó nem fogja emiatt később elmarasztalni az önkormányzatot? 
 
Cabello Dávid Profectus Global projektmenedzsment: A támogató szervezet nem 
kezdeményezte a támogatási szerződés műszaki tartalmának ilyen módú módosítását, sőt, 
amikor ez ügyben bent voltak egyeztetni, jelezték, hogy nincs forrás, nem tudnak biztosítani 
többletforrást, illetve a pályázati felhívás sem írja elő az elsőrendű árvízvédelmi vonal 
kötelező kiépítését. A Vízügyi Igazgatóság részéről pedig pont a mai kooperáción vett részt 
egy kolléga, aki meg is erősítette, hogy a használatbavételi eljárásnak nem feltétele az 
elsőrendű védvonal kiépítése, a mértékadó árvízszint egy irány gyakorlatilag.  
 
Abonyi Géza: Kéri a tervezőt, nyilatkozzon, hogy ő mit gondolt az egész problémáról, amit a 
kivitelező felvetett. Szerinte jogos-e ez a kifogás, érdemes-e műszaki köröket futni ebben az 
ügyben, vagy vállalja a kivitelező, azt, hogy megcsinálja a jelenlegi tervek szerint? 
 
Szabó Gábor Tér-team Kft. tervező: Jogszabályi értelemben, amit Nemes Zoltán mondott 
az helytálló, tehát akár egy tervezőnek, akár egy kivitelezőnek vagy egy ilyen műszaki 
projektben résztvevő felelősnek szakmai aggályai vannak, akkor ennek utána kell járni. Most 
zajlik egy ilyen folyamat, ő maga, mint tervező nem tudja megmondani, hogy ez mikor fog 
befejeződni. Ők, mint a kiviteli tervek eddigi készítői jelenleg is szerződésben állnak a 
kivitelező Konzorciummal, de a tevékenységüket felfüggesztették. Azzal kapcsolatban nem 
tud nyilatkozni, hogy a szakmai felvetéseken túl van-e más mögöttes ok.  
 
Bálint Zsolt: A műszaki ellenőröktől kérdezi, hogy nekik mi a véleményük a tervekről? 
 
Szilágyi Csaba Rex Terra Kft ügyvezetője: A műszaki ellenőr nem szakértőként van jelen, 
hanem a munkát és a terveket ellenőrzi. Annak ellenére, hogy ilyen feladatuk nincs, 
polgármester úrral egyeztetve megbíztak egy külső szakértőt, aki véleményével megpróbálnak 
igazságot tenni ebben a vitában. Úgy gondolja, hogy január hónapban döntés kell, hogy 
szülessen abban a kérdésben, hogy jók-e az engedélyes tervek, végrehajthatók-e vagy nem. 
Ha nem, akkor az egy bonyolultabb folyamat lesz és lesznek következményei is, melynek 
kimenetelét most még megbecsülni sem tudja. A kivitelező erre tekintettel készült egy C 
variációval is, mely alapján javaslatot fog tenni arra, hogy hogyan valósítható meg a projekt. 
Amennyiben viszont a három különböző szakértői vélemény alapján megállapítható, hogy a 
terv megvalósítható az eredeti nyomvonalon, a korábbi mértékadó árvízszintnek megfelelően, 
akkor ők ennek a kivitelezését fogják elrendelni a polgármester úr jóváhagyásával.  
 
Bálint Zsolt: Ha a kivitelező mindenképpen ragaszkodni fog az általuk preferált 
nyomvonalhoz, az önkormányzat pedig az övéhez, akkor ebből még szerződésbontás is lehet? 
Mondván, hogy a kivitelező nem meri megvalósítani, azt, amit az önkormányzat akar, mert 
nem meri vállalni a következményeket. 
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépítő Zrt.: Abban az esetben, ha a műszaki szervezet és a 
szakértők jónak találják az engedélyezési terveket, akkor ők el kell, hogy döntsék, hogy 
szakmai meggyőződésük szerint tudják-e kivitelezni a gátat vagy sem és tudnak-e rá garanciát 
adni. Ha a szakértői vizsgálatok azt bizonyítják, hogy ez a mű állékony és az általuk felkért 
szakértők is azt mondják, hogy megépíthető, akkor el fogják dönteni, hogy megépítik-e vagy 
sem a jelenlegi nyomvonalon az adott műszaki megoldásokkal. Ha úgy döntenek, hogy ez így 
nem tudják megépíteni, akkor egy alternatív javaslatot fognak tenni az önkormányzat felé, 
ami megoldás lehet. A kivitelező konzorcium ezt a művet meg akarja valósítani és meg is 
fogja valósítani, itt az a kérdés, hogy milyen műszaki megoldással, mert ennek a műnek az 



elsődleges szerepe az árvízvédelem, de természetesen emellett az összes hatóságnak meg kell 
felelni. Elmondta, hogy az általuk megbízott szakértő január végéig készíti el a véleményét.  
 
Bálint Zsolt: Tehát február első hetében választ tudnak adni, mert addigra meg lesznek a 
különböző szakvélemények. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Azt kéri a mérnök szakemberektől, hogy itt most vegyék 
figyelembe azt, hogy nem egy cég, hanem egy közösség a megrendelő, és úgy folytassák a 
szakmai egyeztetést, hogy ennek a gátnak meg kell épülni.  
 
Félegyházi András: A mértékadó árvízszint változásával kapcsolatosan, az augusztusi, új 
mértékadó árvízszint hatálybalépése óta, illetve azt kis idővel megelőzően elkezdték vizsgálni 
annak következményeit a műre vonatkozóan, de soha nem léptek ki abból a pénzügyi 
keretből, ami jelen pillanatban rendelkezésre áll. Ez az egyeztetés sorozat a kivitelező, a 
projektmenedzser, a műszaki ellenőr együttműködésével és egyetértésével zajlott és ez 
pénzügyi értelemben nem veszélyezteti a megvalósulást, tartalék igénybevételével, illetve 
költség átcsoportosítással megvalósítható lenne.  
Úgy gondolja, hogy e témában részletes tájékoztatást kaphatott mindenki, és mivel az 
árvízvédelmi beruházással kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt a napirendet 
lezárta. 
 
városközpont beruházás 
 
Félegyházi András: A városközpont beruházás egy része lezárult, az egészségház homlokzati 
felújítása, a rendezvénytér, a rendezvényház, valamint az egészségház előtti térburkolat, 
valamint az egészségház és polgármesteri hivatal közötti utcarész térburkolata elkészült, 
továbbá a Mozi köz első szakaszán a térburkolat szintén elkészült. A rendezvények a nyáron 
lezajlottak. Egy eleme nem valósult meg a teljes projektnek, ez pedig a városháza épületének 
átépítése. A Főv2, aki a kivitelezést megnyerte április végén fizetésképtelenséget jelentett be 
és levonult a munkaterületről. Egy hónapon keresztül készült a műszaki állapot felmérés, ami 
a kivitelezővel való elszámolás alapját képezi. A felmérés megállapította, hogy 55-56 % 
készült el, amit a kivitelező egyrészről vitatott, ő néhány százalékkal magasabb készültséget 
vélelmezett. Megkezdődött egy egyeztetés, melynek következtében nagyon közeli álláspontra 
került az önkormányzat a kivitelezővel, ami a szerződés lezárását eredményezhette volna, de 
ekkor a kivitelező mégiscsak azt jelentette be, hogy nem hajlandó megegyezni, a szerződés 
közös megegyezéssel történő felmondását nem fogja aláírni. Ezt követően az önkormányzat 
egyoldalúan felmondta a szerződést. Itt kettévált a történet, egyrészt az előleggel kapcsolatos 
elszámolással akadtak gondok, ugyanis a kivitelező nem volt hajlandó a felvett előleg fel nem 
használt részét visszafizetni, továbbá ezen túl a szerződésben rögzített egyéb kötelezettsége, 
úgymint például a késedelmi kötbért nem kívánta kifizetni. Ezzel kapcsolatban az 
önkormányzat kénytelen volt visszafizetni helyette az előleg föl nem használt részét, mintegy 
16 millió Ft-ot, azért, hogy egyáltalán folytatni lehessen a beruházást. Ezt az összeget kárként 
jogi úton fogja követelni az önkormányzat a Főv2-től. Tehát ez az egyik része a beruházásnak. 
A másik része az épület befejezése, ahol sajnos a közbeszerzési beruházás éppoly bonyolult, 
mint mondjuk az árvízvédelmi beruházás esetében és sajnos drágítja az eljárást, hogy ez már 
egy megkezdett munka. Ez a közbeszerzési eljárás egyszer már egy körben lezajlott és 
sikertelen volt, most a második kör van folyamatban. A támogatási szerződés határidejének 
módosítását kezdeményezte az önkormányzat 2015. június 30-ra.  
 
Kiss Károly: Mi történik ha erre a határidőre sem sikerül befejezni, elképzelhető, hogy 
adósságba csúszik a város és akkor ebben a kommunikációra elköltött támogatás is érintett. 
vagy további határidő módosítás még várható egyáltalán? 



 
Félegyházi András: Természetesen nem, az önkormányzat eddig sem szeretett volna 
határidőt módosítani. Ezek a határidők és ezeknek a lehetőségei nem az önkormányzat 
hatáskörébe tartoznak és ezek dinamikusan változnak az idő előre haladtával, de alapvetően 
az önkormányzat nem készül újabb határidő módosításra.  
 
Kiss Károly: Nyilvánvaló, hogy ez a helyzet külön pénzkiadást jelent a jelenlegi hivatal 
fenntartására vonatkozóan. 
 
Félegyházi András: Igen, ezzel az összeggel az önkormányzat folyamatosan emeli azt az 
összeget, amelyet kártérítésként követel a kivitelezőtől, a Főv2-től. 
 
Kiss Károly: De a cég csődbe ment, nem? 
 
Félegyházi András: Mondott olyat, hogy fizetésképtelen, meg, hogy fölszámolják, de ez 
mind nem bizonyult igaznak, a cég létezik, jogképes, éppen ezért perelhető, ezért ezt teszi is 
az önkormányzat. Az ideiglenes hivatal bérleti díja eddig 90.000,- Ft volt, de 2015. január 1-
től 100.000,- Ft +Áfa/hó lesz plusz rezsi, amit eddig az adótartozás miatt kompenzáció 
formájában számolt el az önkormányzat, de tekintettel arra, hogy az ingatlant megvásárolta 
egy másik cég, ezért januártól ez már nem kompenzálható az adóhátralékból.  
 
Abonyi Géza: Van-e B terv, ha nem sikerül kivitelezőt találni? Egyáltalán a pályázat 
vonatkozásában mekkora összegekről beszélünk? 
 
Félegyházi András: Volt első körben egy meghívásos közbeszerzési eljárás, amit azért írtak 
ki, mert gyorsabb lett volna, viszont azt csak 150 millió Ft-os értékhatár alatt lehet megtenni. 
Itt olyan garanciális elemek voltak a pályázathoz mellékelt szerződésben, hogy az új 
vállalkozónak széles körben garanciát kellett volna vállalnia az egész beruházásra, ezért ezek 
az ajánlatok magasabbak voltak annál a közbeszerzési értékhatárnál, amit a meghívásos 
eljárással lehet kezelni. Tehát ezért kellett azt az eljárást eredménytelennek nyilvánítani és egy 
nyílt közbeszerzési eljárást kiírni, ami most van folyamatban. 
Az eredeti szerződés szerint 141 millió Ft+Áfa volt a beruházás értéke, az elismert teljesítése 
55% körüli, ezért írt ki úgy pályázatot az önkormányzat, hogy a meglévő beruházást tudták 
megfogalmazni, hiszen itt összeszámítási kötelezettség van, tehát az új pályázó és az eddigi 
teljesítés egybe számítandó. A beérkezett árajánlatok ennél magasabbak voltak, tehát bőven 
150 millió Ft fölöttiek voltak. Most a nyílt közbeszerzési eljárásnak a becsült értékhatárát 125 
millió Ft-ban határozta meg az önkormányzat, ennél nyilván alacsonyabb ajánlatok is 
érkezhetnek, és bízik benne, hogy lesznek is.  
Tekintve, hogy a városközpont beruházással kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt a 
napirendet lezárta. 
 

3. Településfejlesztési elképzelések megvitatása 
 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az elmúlt évben három kiemelt beruházást készített elő az 
önkormányzat, az egyik az óvoda, az iskola fejlesztése, illetve a CBA épületnek az 
újraépítése. Az előtérben látható két terv két pályázatnak a nyertes műve, az egyik az óvodáé a 
másik pedig a CBA épületé. Az óvodánál egy meghívásos tervpályázatot bonyolított le az 
önkormányzat, a nyertes pályázatot a TenÉpítész Iroda részéről Horváth Zoltán készítette, az 
engedélyezési terv már készen is van. Még egyetlen akadálya van annak, hogy az 
engedélyezés útjára indulhasson, az pedig az, hogy a parlament nem hozta még meg azt a 
törvénymódosítást, ami lehetősé teszi azt az ingatlancserét, aminek eredményeképpen a volt 



rendőrségi épület önkormányzati tulajdonba kerülhessen. Ez az óvodaterv egyébként azt 
irányozza elő, hogy a volt rendőrségi épület területén tud a lényegi része megvalósulni az 
óvodának és a jelenlegi épület és konyha épület megmaradásával egy U alakú épület jön létre 
egy nagy belső udvarral. Az óvoda jelenlegi épületének utcai frontján a múlt héten megtörtént 
az ablakok cseréje és amint az idő engedi tavasszal a homlokzat rekonstrukciója is meg fog 
történni.  
A CBA épülettel kapcsolatosan az elmúlt 2 évben folyamatos egyeztetés zajlott a 
tulajdonossal. Ott is történt egy tervezési pályázat, melyet Halmschlager Antal cége 
finanszírozott. Az elkészült terv alapja annak a folyamatnak, aminek a következő lépése, hogy 
a területhasználattal kapcsolatosan megállapodjanak a CBA tulajdonosával, hiszen ahol 
jelenleg a CBA áll, az részben önkormányzati terület lesz a rendezési terv szerint. A tervezett 
építés nagyrészt egy jelenleg önkormányzati területen fog megvalósulni, itt nyilván egy csere, 
illetve egy adás-vételi konstrukció fog kialakulni, abban a pillanatban, hogy a nyertes 
tervezővel tovább tervezve az épületre pontos számok lesznek. Az üzlethez kapcsolódóan egy 
olyan parkolási mennyiséget irányoztak elő megépíttetni, amelyik megoldja egyrészt az 
áruház vásárlói körének parkolási gondjait, másrészt a jelenleg fennálló Rév utcai parkolási 
gondokat.  
Az iskolafejlesztés kapcsán a jelenlegi körülményeket figyelembe véve egy olyan 
konstrukciót fektettek le, amelyik ütemezhetően javaslatot tesz az iskolaépület 
infrastruktúrájának fejlesztésére. A tornacsarnok jelenlegi állapotát felmérette az 
önkormányzat. Megvizsgálták azt is, hogy van-e más lehetőség Visegrádon az iskola 
elhelyezésére, de sajnos jelen pillanatban nincs olyan terület Visegrádon, ahol egy iskola 
zöldmezős beruházásként megvalósítható. Az erdei iskola pedig kialakításánál fogva a 
jelenlegi közoktatási törvénynek és a vonatkozó szabályoknak nem tehető megfelelővé még 
részben sem, tehát az alsó tagozat felköltözése sem valósítható meg. Tehát maradt a jelenlegi 
épületben való továbbgondolkodás a fejlesztés tekintetében. A Nemzeti Sportközpontok kapta 
meg azt a feladatot, hogy vegye számba, azt, hogy hol van az országban olyan iskola, amely 
komoly épület infrastrukturális gondokkal küzd. Ebbe a körbe bekerült Visegrád is még jó 
néhány településsel együtt. Ebbe első körben 4 tanterem megépítésére kapott lehetőséget a 
város bruttó 40 millió forint értékben. Mivel magától értetődő, hogy ennyiből nem lehet 
iskolát fejleszteni, ezért erőteljes tárgyalásokba kezdett az önkormányzat a Nemzeti 
Sportközpontokkal az elmúlt fél évben, odáig jutottak el, hogy a visegrádi iskola fejlesztésre 
400 millió forint fog rendelkezésre állni. Ez még akkor is kétszeresét jelenti az országos 
átlagnak, ha az önkormányzat által preferált 8 tantermet tudják majd megépíteni, hiszen ez 
tantermenként is 50 millió forintot jelent. A másik jelentős információ, hogy ez a támogatás 
akkor is jár, ha az önkormányzat nem tesz hozzá, de ez nyilván akkor lesz csak így, ha elég 
lesz a fejlesztésre a 400 millió forint. A tervezési munka január elején fog elindulni, a 
beruházás kiemelt lesz, tekintve, hogy e mögött jelentős kormányzati szándék van, így a 
határidők jelentősen rövidülnek. 
Visegrád jövőjével kapcsolatosan szintén nagyon fontos, hogy elkészült a város zöldfelületi 
koncepciója, amelyik olyan munkaanyag, amely olyan területekre koncentrál, amelyek 
közterület és zöldfelület szempontból kiemelt jelentőségűek. Arra kér mindenkit, hogy aktívan 
vegyen részt azon eseménysorozaton, amelyeket ezzel kapcsolatosan szervezni fognak a jövő 
évben. Szeretnék, ha az adott területen lakók hozzászólnának a tervekhez, mert az 
önkormányzat ezeket szeretné figyelembe venni a megvalósításkor.  
Minden egyéb kérdésben is természetesen mindenki véleményére számít az önkormányzat, a 
hivatal ajtaja mindig nyitva áll. A képviselő-testületi és bizottsági ülések is nyilvánosak, 
azokon részt lehet venni a munka nyomon követése érdekében.  
Mivel a településfejlesztési kérdések megvitatásával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem 
volt a napirendet lezárta. 
 

4. npr: Egyebek 



 
Schneider Ferenc visegrádi lakos: A Rákóczi utcával kapcsolatosan rendkívül sérelmesnek 
tartja, hogy a képviselő-testület egy határozatával megszavazta azt, hogy a Rákóczi utca 
gépjárművel járható legyen, amit egyébként korábban a Nemzeti Közlekedési Hatóság nem 
engedélyezett, arra alkalmatlannak nyilvánította, mert balesetveszélyes.  
 
Félegyházi András: Tudva levő, hogy ez a kérdés hosszú évek óta folyik, a korábbi testületek 
előtt is volt már. Ezt a problémát két évvel ezelőtt ismerte meg, amikor olyan fontos 
körülmények voltak jelen, az egyik az, hogy a fölső telken a polgármesteri hivatal jóval ezt 
megelőzően építési engedélyt adott ki és a megközelítésre vonatkozóan ezt az útszakaszt 
tekintette közterület kapcsolatnak. A közlekedési hatóság valóban elutasította azt, hogy ott út 
épüljön. A képviselő-testület valóban lehetővé tette annak az egy tulajdonosnak, aki ott fönt 
építési engedélyt kapott, hogy közlekedjen ezen az útvonalon. A teljesség kedvéért fontos 
azonban azt is tudni, hogy több fordulóban egyeztetett az önkormányzat Schneider úrral is és 
a másik tulajdonossal is és egy olyan egyezségi megállapodást tett az önkormányzat,amit a 
másik fél elfogadott, Schneider úr pedig nem. Mindeközben folyamatban volt egy olyan 
földhivatali eljárás, ami a telekhatárokat rögzítette, ezt azért függesztette föl az önkormányzat, 
hogy hátha le tudja zárni egy megegyezéssel a vitát. Ez nem sikerült és végül a földhivatal 
lezárta, tehát ő rögzített egy telekhatárt. Abban a megállapodásban Schneider úr telkét 
balesetveszélyes módon befolyásoló körülmény egy támfal építéssel megoldható lett volna, 
amelyet az önkormányzat megépített volna.  
 
Mikesy Tamás: Amit polgármester úr elmondott, azzal egyetért, annyiban szeretné 
kiegészíteni, hogy amikor a megállapodást Schneider úr elutasította, akkor ő megkereste és 
megkérte, hogy tegye le az önkormányzat elé azt az elképzelését, amely tartósan rendezni 
tudja ezt az állapotot. Ezt megvitathatta volna az önkormányzat és Bagi úr is, de ez az ajánlat 
a mai napig Schneider úrtól nem érkezett meg.  
 
Schneider Ferenc: Eddig az önkormányzat elzárkózott minden olyan javaslatától, ami akár a 
más irányból történő megközelítést is eredményezhette volna, noha az idén nyáron találkozott 
olyan testületi határozattal, ami egy szomszédos telek tekintetében ezt megvizsgálta. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy az egy olyan kérelem volt, ahol egyébként a tulajdonos 
átvállalt minden felmerülő költséget.  
 
Schneider Ferenc: Mi az oka annak, ami miatt a visegrádi képviselő-testület az ő családja és 
a visegrádi lakosok testi épségét veszélyezteti? Olyan területen engedi a gépjármű 
közlekedést, amelyre egy szakhatóság másodfokon azt mondja, hogy balesetveszélyes. 
 
Félegyházi András: Nem veszélyezteti, ezt az állítást visszautasítja.  
 
Mikesy Tamás: Schneider úr hosszú távú megoldási javaslatát továbbra is várja az 
önkormányzat. 
 
Zeller Márton visegrádi lakos: A Széchenyi utca azon szakaszán, ahol lakik nincs járda, 
keskeny az út, ez által balesetveszélyes, ez megoldásra várna. Másik problémája, hogy el 
kellene gondolkodni azon, hogy a járdán megengedik-e a kerékpározást, mert ez is nagyon 
balesetveszélyes. 
 
Félegyházi András: A járdán való biciklizést reméli, hogy sokan hallották, mert a járdán 
biciklizni nem lehet, pont ugyanúgy, mint a Rév utcában a zöldséges előtt parkolni. A 
Széchenyi utcai járdával kapcsolatban megkéri a főépítész urat, illetve a Városfejlesztési 



Bizottságot, hogy vizsgálja meg ezt a fölvetést és várja a lakók javaslatait, észrevételeit is 
ezzel kapcsolatban.  
 
Scheili László visegrádi lakos: Felszólalását Hadházy Sándor országgyűlési képviselő felé 
szerette volna föltenni, de sajnálatos módon most nincs itt. Kéri, ha mód lesz rá egy későbbi 
alkalommal biztosítsanak lehetőséget arra, hogy a kárpótlással kapcsolatos kérését 
megvitathassák. 
 
Félegyházi András: Amennyiben Hadházy Sándor eljön egy alkalommal, arról Laci bácsit 
értesíteni fogják.  
 
Abonyi Géza visegrádi lakos: Miért nincs most Visegrádon ünnepi díszvilágítás? 
 
Félegyházi András: Azért nincs az, ami eddig működött, mert tönkrement. A tavalyi évben 
sem működött már rendesen. Ahhoz, hogy egy jó minőségű díszkivilágítást tudjanak 
beszerezni, az több milliós tétel, ezért most úgy döntöttek, hogy ennyi pénzt erre a célra idén 
nem költenek, hanem inkább a folyó beruházásokra tartalékolják. A következő évi 
költségvetés tervezésekor ismét fel fogják vetni ezt a kérdést.  
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy fontos lenne a város díszkivilágítása, ezért javasolja és 
kéri a testületet, hogy a következő évben ezt tervezze be, mert ezt ő visszafejlődésnek éli meg, 
mint ahogyan azt is, hogy virágládákba még egy fenyőág sincs. Egy kicsit elhanyagolt a város 
az ünnephez képest.  
Köszönetet mondott a Schulek utca elkészültéért és az ún. utcatalálkozók megtartásához 
szükséges testületi engedélyekért.  
visegrádi lakos: Az Apátkúti patak esetében mikor érnek a felső szakasz felé a 
mederrendezéssel? A Mátyás király úton, amint egy kis hó leesik megjelennek a „rodeósok” 
akár éjjel 1 órakor is, most meg főleg, hogy újraaszfaltozták, ezért kéri a rendőrség hathatós 
segítségét. 
 
Félegyházi András: Utóbbi felvetést az őrsparancsnoknak továbbítani fogja, kérte is már, 
hogy a sebességkorlátozásra fordítsanak nagyobb gondot. Az Apátkúti patak rendezésével 
kapcsolatban egy korábbi vis maior pályázatban kötelezettséget vállalt Visegrád arra, hogy 
egy komplex mederrendezési tervet készíttet el. Ez el is készült, amiben partner volt a Pilisi 
Parkerdő is, mert a felső szakasz az ő kezelésükben van. A terv szerint a Patak sétány tovább 
vihető lenne, mert nagyrészt rendelkezésre áll a terület, tehát a nyomvonal nagyjából 
körvonalazódott, de a megvalósítástól még nagyon messze van a történet. Amennyiben 
elkészülne ez a sétány, akkor a közművek vezetése is megoldható lenne, illetve kevesebb 
hídra lenne szükséges, ami általában a gondot okozza a nagy esőzésekkor. A patakmeder 
kezelése viszont más kérdés, ha felgyülemlett hordalékot, vagy bármilyen más problémát 
tapasztalnak, akkor jelezzék a hivatalba, vagy a felső szakaszon a Parkerdőnek.  
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, mindenkinek megköszönte a 
részvételt, a képviselő-testületnek megköszönte a munkát és a közmeghallgatást bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András       Eőryné dr Mezei Orsolya 
   polgármester           jegyző h. 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 29-én 9:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Miklós Melinda igazgatási csoportvezető 
 
 
 

 
Meghívott: 
 
    Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezető 
 
 
 
Távol maradt képviselő: 
 
 

Bálint Zsolt 
    Bártfai István 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött napirendhez módosító 
javaslata nem volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki a napirendet elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt 
és Bártfai István képviselők nem voltak jelen)  elfogadta az ülés napirendjét. 
 

1. npr: „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című projekt (KMOP-
5.2.1/B-09-2F-2010-0009) megvalósítása keretében a Polgármesteri Hivatal 
befejező építési munkái kapcsán ismételt közbeszerzési eljárás megindítása    
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 Meghívott: Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezető 
 
Félegyházi András: A megismételt közbeszerzési eljárás megindításáról dönthet a mai ülésen  
a testület, mivel a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálytól 2014. december 23-án megérkezett 
a tanúsítvány. A testület döntése után a dokumentumok feltölthetők lesznek és így január 5-től 
a pályázók ki tudják venni a pályázati anyagot.  
 
Mikesy Tamás: A tanúsítványban 125 millió forintra lett emelve a becsült érték. Ez hogyan 
alakult ki pont ilyen összegre? 
 
Félegyházi András: Úgy, hogy az előző körben kapott az önkormányzat 3 ajánlatot, ami 
nagyjából e körül volt és ennek megfelelően költségbecslésként ezt határozták meg, ami 
egyébként realitás.  
 
Mikesy Tamás: A határidők hogyan alakulnak? 
 
Félegyházi András: A mai nappal lehet feltölteni a dokumentumokat, az ünnepek miatt 
január 5-től lehet kivenni és 20 nap az ajánlatadási határidő.  
 
Mikesy Tamás: Tehát gyakorlatilag március végén lehet szerződést kötni? 
 
Félegyházi András: A nyílt eljárás logikája miatt ezt nehéz meghatározni, mert még az 
ajánlatkérési időszakban is lehetnek kérdések meg a bírálati szakaszban is lehet jogorvoslat. 
De az ütemezés szerint egy márciusi kezdéssel lehet számolni.  
 
Bozzay Péter: Igen, az ütemtervben márciusi munkakezdés szerepel nyár közepi végzéssel, 
tehát összességében a határidő hosszabbítási kérelemben olyan időpontot jelöltek meg, amit 
kitoltak, ameddig csak lehet.   
 
Mikesy Tamás: Az új kivitelezőnek garanciát kell vállalnia azért, amit átvesz, mert a korábbi 
kiírásnak ez volt az egyik sarkalatos pontja? 
 
Félegyházi András: Amennyit lehetett ebből visszavettek. Ahol egyértelmű, hogy nem az új 
kivitelező felelőssége egy hiba, ott természetesen nem neki kell a felelősséget vállalnia, ahol 
esetleg nem egyértelmű, ott az majd egyeztetés kérdése, de természetesen nem kell teljes körű 
garanciát vállalnia. Az önkormányzat szerette volna viszont az alkalmassági feltételeket 
szűkíteni, a referenciát középületként szerették volna megfogalmazni, de ezt semmiképpen 
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nem engedték. Tehát itt családi házas referenciával is lehet majd indulni. De egyébként van 
egy 500 ezer forintos ajánlati biztosíték, tehát ezt kaucióként le kell tennie a pályázónak.  
 
Schüszterl Károly: Mi történik akkor, ha ez a közbeszerzés sem lesz eredményes? 
 
Bozzay Péter: A legrosszabb forgatókönyv, amire nem alapozna, ha azt mondja a 
finanszírozó, hogy mindent vissza kell fizetni, mert úgy ítéli meg, hogy nem teljesült a projekt 
vállalás, de véleménye szerint ez nem fog bekövetkezni. Lehet esetleg olyan verzió is, hogy 
úgy tekintik, hogy a városháza, mint projektelem nem valósult meg, ezért ennek a részét kell 
visszafizetni. A jobb forgatókönyv az, hogy azt mondják, ameddig jutott az önkormányzat, 
mondjuk 56%-ig az építéssel, addig elszámol, kiszámolják, hogy van-e még elszámolni való, 
valószínűleg egyébként még lenne, az kifizettetik és onnantól kezdve azt csinál az 
önkormányzat, amit akar. Tehát ezek a rossz forgatókönyvek, a jó pedig az, hogy tovább fut 
szépen a közbeszerzési eljárás, amire véleménye szerint most jó esély van. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt és Bártfai István 
képviselők nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
278/2014. (12.29.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja „az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című projekt 
(KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0009) megvalósítása keretében a Polgármesteri Hivatal befejező 
építési munkáira vonatkozó, a Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által jóváhagyott ajánlattételi felhívást 
(dokumentációt) az általuk javasolt módosításokkal.  
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy kiírja „az ezeréves Visegrád városközponti 
fejlesztése” című projekt (KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0009) keretében a Polgármesteri 
Hivatal befejező építési munkák feladatainak ellátására a közbeszerzésről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 121. §. (1) bekezdés b) pontja és 83. §. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési 
eljárást. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

Kmf. 
 

 
Félegyházi András       Eőryné dr Mezei Orsolya 
polgármester         jegyző h. 
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