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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Bálint Zsolt képviselő később érkezik. 
Ismertette a napirendet, mellyel kapcsolatban javasolta, hogy a javaslatban 6. napirendként 
szereplő Harangvirág u. 22. szám alatti lakás pályázat elbírálását vegyék le napirendről, 
tekintve, hogy a Népjóléti Bizottság hiánypótlást javasolt kiküldeni az egyik pályázónak, így 
a döntésre a következő testületi ülésen kerülhet sor. Így ennek tükrében az utána következő 
napirendek egyel feljebb csúsznak, viszont van egy pót napirendi javaslat is, a Visegrád 
1082/4 és a 1084 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában elővásárlási jogáról való lemondásról, 
tehát ez lenne a 10. napirendi pont.  
Mivel a napirend módosításával kapcsolatban sem kérdés, sem egyéb javaslat nem volt, kérte, 
aki a napirend imént ismertetett módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt 
képviselő nem volt jelen) a napirend módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérte, aki a napirendet a módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt 
képviselő nem volt jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 
tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a beszámoló kiküldésre 
került. Mivel a beszámolóhoz kérdés, illetve hozzászólás valamint módosító javaslat nem volt 
kérdezte a képviselőket, aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 

- Bálint Zsolt képviselő megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület 6 fővel (7 
főből) van jelen, határozatképes. 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
1/2016. (01.20.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2015. december 16 – 2016. január 20. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 



tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
 
Félegyházi András: 

- A karácsonyhoz kapcsolódó önkormányzat szervezésében történt rendezvények 
lezajlottak, mindenkinek köszöni a szervezésben nyújtott segítséget. A városi 
disznóvágás különösen nagy szervezettségben zajlott le. 

- A Thermál Hotel szervezésében a mikulás gyár országos akcióhoz csatlakozva 
karácsony előtt számos családnak juttatott el ajándékot, melyhez a polgármesteri 
hivatal és az önkormányzat munkatársai nyújtottak segítséget. Ez úton is köszöni a 
Thermál Hotel segítségét. 

- Nagy erőkkel zajlik az ez évi költségvetés tervezése 
- Úgy tűnik, hogy működik a háziorvosi rendelés 
- A palotajátékok szervezése zajlik 
- A Görgei év fővédnöki tisztét Áder János köztársasági elnök úr elvállalta 
- Megkezdődött  az érdemi munkája a rendezési tervvel kapcsolatban is 

 
2. npr: A Fő utca és Sirály utca közötti település központi vegyes (Vt-2) terület 

beépítési paramétereinek felülvizsgálata  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Rüll Tamás főépítész 

 
Félegyházi András: Felkérte Rüll Tamás főépítészt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Rüll Tamás: A Fő utca és Sirály utca közötti terület újraszabályozásáról van szó. Azért kért, 
hogy tárgyalja a bizottság is, illetve foglalkozzanak ennek a kérdéssel, mert a Fő utca ezen 
részének beépítése is kicsit heterogén. Tehát van városias része és falusiasabb része is, de ez a 
különbség nem jelenik meg a szabályozásban. Azt kéri, hogy vizsgáltassák meg a tervezővel, 
hogy van-e mód differenciálni, vagy az egész tömb átgondolására. Mielőtt elkezdődik a 
felülvizsgálat jól meg kell gondolni a különbségtétel szabályozását, mert például, ha a 
paraméterek csökkennek, akkor a jövőben esetlegesen fellépő kártérítési igényekre is 
gondolni kell. 
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és arra 
jutott, hogy az eddigi szokásoknak megfelelően megvizsgáltatja a tervezővel a lehetséges 
megoldásokat. Remélhetőleg senkit nem fog kár érni, ha ennek a területnek egységes 
beépítési szempontjai lesznek a jövőben. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban további hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, kérte, aki az előterjesztésben szereplő 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 Képviselő-testületének 
2/2016. (01.20.) 

HATÁROZATA 
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy a Fő utca – Rév utca – Sirály utca – Apátkúti patak által határolt Vt-2 
(településközponti vegyes) besorolású övezet beépítési paramétereit megvizsgáltatja a 



településrendezési terv felülvizsgálatát végző tervezővel – különös tekintettel az 
épületmagassági előírásokra – a településrendezési eszközök következő módosításánál. 
2) A Képviselő-testület felkéri Rüll Tamás főépítészt, hogy a településrendezési terv 
felülvizsgálatát végző településtervezőt írásban értesítse a képviselő-testületi döntésről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Rüll Tamás, főépítész 

 
3. npr: A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: Mint ahogyan polgármester úr is említette elindult a településrendezési terv 
felülvizsgálata és 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírja, hogy a településrendezési 
eszközök rendezése során a képviselő-testületnek rendeletben meg kell határoznia, hogy 
milyen személyeket hív meg a rendezés folyamán. Javasolja, hogy az egyeztetésbe 
bevonandók körébe a Visegrádon ingatlantulajdonnal rendelkező természetes és jogi 
személyek mellett a civil szervezetek az egyházak és a gazdálkodó szervezetek kerüljenek 
bevonásra. Nyilvánvalóan a tájékoztatás a honlapon keresztül történne és akik érdeklődnek a 
településrendezési eszközök módosítása iránt azok majd láthatják a honlapon a határidőket az 
egyes eljárási cselekményekre vonatkozóan. E rendelet megalkotása azért is fontos, mert e 
nélkül a településrendezési eszközök módosítása kifogásolhatóvá válik.  
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, inkább kérdések merültek 
föl, de azt jegyző úr megválaszolta. A bizottság támogatja a rendelet elfogadását. Kérte al 
kosságot, hogy kísérjék figyelemmel a módosításokat és ha magukra nézve valamit 
kifogásolnak, akkor azt jelezzék lehetőleg írásban, vagy akár szóban a képviselők felé jelezve.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban további hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többség szükséges. 
Kérte, aki a rendelet megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, nem volt 
jelen) megalkotta „a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól” szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendeletet.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő  
 partnerségi egyeztetés szabályai 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 
4. npr: A 2016. évi kulturális rendezvényterv elfogadása  
Előterjesztő: Mikesy Tamás KONIS Bizottság elnöke 

 
Mikesy Tamás: Az éves esemény naptárat a tegnapi nap folyamán tárgyalta a bizottság, ez 
az, amit most láthat a testület. Ezt főként azért állítja össze a bizottság, hogy egyrészt ne 
legyenek összeütközések a programokban, másrészt, hogy mindenki előre értesülhessen a 
várható eseményekről. Ezen kívül készül egy másik eseménynaptár is főként turisztikai célból 
készül, ami májustól szeptember közepéig azokat a rendezvényeket tartalmazza, amelyek 



turisztikai szempontból érdekesek lehetnek és ezt mindenféle turisztikai rendezvényen, ahol a 
TDM részt vesz megpróbálják népszerűsíteni. Az éves eseménynaptárban a feketével jelölt 
események azok, amelyekről vissza is jeleztek a rendezők, tehát azok biztosan megrendezésre 
kerülnek. A pirossal jelezett események szervezői még nem jeleztek vissza, a kékkel 
jelezettek pedig azok, amelyeket a művelődési ház a partnerekkel rendez. Ez utóbbiak 
mindenképpen megrendezésre kerülnek. A megszokott programokon kívül 4 könnyűzenei 
koncertet, 2 színházi estet és 4 komolyzenei koncertet terveznek. Az adventi szombatokon 
tartandó rendezvények pontos beosztása még nincs meg, de az idő közeledtével erre is sor 
kerül majd. A könnyűzenei koncertek kapcsán egy igényfelmérést indítottak el a facebookon, 
kér mindenkit, aki teheti, hogy jelezzen vissza a felhívásra. 
 
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 
3/2016. (01.20.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képező Visegrád város 2016. évi kulturális rendezvénytervét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mikesy Tamás Közművelődési Bizottság elnöke 

 
- Az eseménynaptár a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 
5. npr: Bizottsági beszámolók a 2015-ben végzett munkáról 
Előterjesztők: Bizottsági elnökök 

 
Városüzemeltetési Bizottság beszámolója 
 
Bártfai István: Az év elején általuk összeállított tervekből a Pénzügyi Bizottság volt, amit 
elvetett, amit meghagyott, annak nagy részét sikerült megvalósítani. Az idei tervezetbe 
nyilván ismét bekerülnek azok a dolgok, amit tavaly nem sikerült megcsinálni, meg 
természetesen újabb tervei is vannak a bizottságnak. Többször üléseztek együtt a 
Városfejlesztési Bizottsággal. Schüszterl Károly tanácsnok feladatává vált a Város és 
Községgazdálkodási Csoport munkájának koordinálása, de a bizottság ebben is igyekezett 
szorosan együttműködni és kölcsönösen segíteni egymás munkáját. 
 
Félegyházi András: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
Városüzemeltetési Bizottság beszámolóját 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 
4/2016. (01.20.) 



HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városüzemeltetési 
Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Bártfai István bizottsági elnök 

 
Városfejlesztési Bizottság beszámolója 
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság a tavalyi évben 12 alkalommal ülésezett. 
Egyik legfőbb feladat a településrendezési terv módosításának előkészítése volt, a tervezőt 
sikerült kiválasztani, a tervezési munka elindult. Az ezzel kapcsolatos kérelmek folyamatosan 
érkeztek és még fognak is, ezeket a bizottság egyenként megtárgyalta és igyekezett javaslatot 
megfogalmazni. Másik fontos feladata volt a bizottságnak a városfejlesztési feladatok 
tervezése és megvalósítása. Sajnos nagyon sok feladat későbbre tolódott, ennek a tanulsága 
az, hogy kapacitás hiányában nem tudnak megvalósítani bizonyos terveket, holott volna rá 
fedezet. Ezért az idei tervet úgy próbálják összeállítani, hogy amennyire lehet levegyék a 
terhet a hivatal válláról és külső szakemberek bevonásával próbálják megvalósítani azokat. 
 
Félegyházi András: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a Városfejlesztési 
Bizottság beszámolóját 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 
5/2016. (01.20.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városfejlesztési Bizottság 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Bártfai István bizottsági elnök 

 
A Pénzügyi Bizottság beszámolója 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság általában a testületi ülések előtt ülésezett. Idén azt a 
gyakorlatot szeretnék követni, hogy a betervezett beruházásokra lesz pénz, megpróbálják 
tárgyilagosan fölmérni a lehetőségeket, felesleges kifizetéseket nem fog a bizottság 
eszközölni. 
 
Félegyházi András: Véleménye szerint a Pénzügyi Bizottság nagyon lényeges munkát végez, 
az idei évben pedig a lehetőségek tervezése még folyamatban van, mivel a költségvetés még 
csak most készül.  
Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a Pénzügyi Bizottság beszámolóját 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 



Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
6/2016. (01.20.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi Bizottság 2015. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Bártfai István bizottsági elnök 

 
A Kulturális, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági-és Sport Bizottság beszámolója 
 
Mikesy Tamás: A bizottság 12 ülést tartott, 52 napirendi pontot tárgyalt és 94 határozatot 
hozott. Ennek nagy része a pályázatokkal és alapokkal kapcsolatos volt, hiszen ezekben az 
esetekben a bizottság teljes hatáskörrel rendelkezik, a pályáztatáson keresztül az 
elszámoltatásig. Ezen kívül foglalkoztak a nevelési intézmények kérdésével, amikor arra 
szükség volt. Idén megpróbálták felpezsdíteni a testvérvárosi kapcsolatokat. Újdonság volt a 
nyári gyermekfelügyelet megszervezése, ez is a bizottság hatásköre volt. Ezen kívül számos 
egyéb téma került a bizottság elé, mint például a kitüntetések, a városnapi rendezvény, 
valamint idősek karácsonya.  
 
Félegyházi András: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a Pénzügyi 
Bizottság beszámolóját 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 
7/2016. (01.20.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közművelődési Oktatási, 
Népjóléti és Ifjúsági Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Bártfai István bizottsági elnök 

 
Népjóléti Bizottság 
 
Schüszterl Károly: A Bizottság 14 ülést tartott az elmúlt évben. Fő feladatuk a szociális 
segélykérelmek elbírálása, a lakáspályázatok véleményezése. Az elmúlt két évben sikerült a 
lakosság körében bevezetni a szűrővizsgálatok fontosságát, megpróbálnak egyre több ilyen 
szűrést megszervezni. Megszervezte a bizottság az idősek karácsonyát.  
 



Félegyházi András: A szociális rendelet azon módosításával, mely szerint a döntés jegyző 
hatáskörébe került és a bizottságnak javaslattételi joga lett, ezzel mi volt a tapasztalat? 
 
Schüszterl Károly: A bizottság minden esetben javaslatot tesz, jegyző úr elbírálja és ha 
megfelel a jogszabályoknak, akkor jóváhagyja. Nem tud arról, hogy a biztosság javaslatával 
ellentésesen döntött volna a jegyző úr. 
 
Dr Szabó Attila: Igen, ez így van, a bizottság javaslata minden esetben jóváhagyásra került.  
 
Félegyházi András: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a Népjóléti 
Bizottság beszámolóját 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 
8/2016. (01.20.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Népjóléti Bizottság 2015. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Bártfai István bizottsági elnök 

 
6. npr: A Tahitótfalu székhelyű háziorvosi ügyelet működési problémái, 

finanszírozási kérdések 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az orvosi ügyeletet feladatainak ellátására 7 település együtt kötött 
megbízási szerződést Dr Bazsa Márta vállalkozóval. A finanszírozás, amit az OEP ehhez 
biztosít, az kiegészítésre szorul. Az idei év januárjában előállt egy olyan helyzet, hogy a 
feladat ellátás veszélybe került részben orvoshiány részben pedig az alulfinanszírozás 
finanszírozás miatt. A társult települések polgármesterei idén már két alkalommal találkoztak, 
ahol egy olyan pénzügyi áttekintést kaptak, amiből megállapító volt, hogy ahhoz, hogy az 
ellátásban közreműködő orvosok tiszteletdíját arra a szintre lehessen emelni, ami nagyjából a 
környéken általában megszokott, ahhoz az eddigi 24 Ft/fő/hó lakosságszámra vetített 
önkormányzati hozzájárulást 50 Ft-ra kell emelni. Ezzel a megemeléssel sajnos az ellátásban 
egyébként résztvevő nővérek és sofőrök tiszteletdíja még nem emelkedik, de az 
önkormányzatok pénzügyi képessége így is a határon van, sőt lesz olyan önkormányzat, ahol 
ez gondot fog okozni. De ezt a kérdést meg kell oldani, mert ez a feladat elengedhetetlenül 
fontos. Így az OEP finanszírozás 2/3, az önkormányzati pedig 1/3, ami nincsen jól így, ezért 
ezt amilyen módon csak lehet jelezni fogják az önkormányzatok. Kéri a képviselő-testületet, 
hogy hagyja jóvá, hogy Visegrád a lakosai után 50 Ft/fő/hó összeggel támogassa ezt a 
feladatellátást. 
 
Bálint Zsolt: De ezt a többi önkormányzat is vállalja, ugye? 
 
Félegyházi András: A polgármesterek megbeszélésén úgy álltak föl az asztaltól, hogy 
minden polgármester ezt fogja kérni, illetve előterjeszteni a képviselő-testületének, tehát a 
döntések minden bizonnyal mindenhol meg fognak születni.  



Abban is megállapodtak, hogy minden településen dolgozó háziorvost megkérnek arra, ha 
eddig nem tette, hogy vegyen részt az ügyeleti ellátásban, mert, ha a 7 településről a 
háziorvosok részt vesznek ebben, akkor ez a kérdés személyi tekintetben megoldható. Dr 
Balogh Mónika is vállalt havi 2 alkalommal szolgálatot. 
 
Bártfai István: Gondolkodtak-e azon, hogy a turisztikai résztvevőket bevonják a 
finanszírozásba? 
 
Félegyházi András: Valószínűleg a turisztikai résztvevők azt mondanák erre, hogy azért 
fizetnek adót. Egy kimutatás szerint meglepő adat egyébként, hogy Tahitótfalu után Budapesti 
lakosok adják a legnagyobb esetszámot. 
Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az előterjesztésben szereplő 
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 Képviselő-testületének 
9/2016. (01.20.) 

HATÁROZATA 
 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tahitótfaluban 
működő orvosi ügyelet működtetésére Dr Bazsa Márta (2000 Szentendre, Vasúti villasor 79.) 
háziorvossal meglévő megbízási szerződést 2016. február 1-jével a megbízási díj tekintetében 
módosítja. A megbízási díj a folyó költségvetési évre érvényes állandó lakosságszám alapján 
50Ft/fő/hó összegre emelkedik.   
2.) A Képviselő-testület felkéri Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy a megbízási díj a folyó évre 
fizetendő összegét 1.114.800.-Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe tervezze be. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében az orvosi ügyeleti ellátást biztosító háziorvossal Dr Bazsa Mártával a 
megbízási szerződést kösse meg. 
 
Határidő: 2. pont esetében 2016. február 10. 
      3. pont esetében 2016. január 31. 
Felelős: 2. pont esetében Dr. Szabó Attila jegyző 
    3. pont esetében Félegyházi András polgármester 
 
 

7. npr: Visegrád 044/25, 044/26, 044/34 és 049/3 hrsz alatti ingatlanokra 
vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Dr Szabó Attila: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2015 évben megkezdte az 
országos közutak utólagos területrendezését. Visegrád Város tekintetében ez a 11 sz. fk utat 
érinti. A telekalakítások elkészültek, azonban az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetés 
feltétele a 044/25, 044/26, 044/34 és 049/3 hrsz ingatlanokon fennálló elővásárlási jog 
rendezése. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2002.(VII.4.) rendelete  
alapján elővásárlási joga van, az erről való rendelkezés a testület kizárólagos hatásköre.  
A kérelmet a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 2016. január 13-án tartott ülésén 
tárgyalta. A bizottságok az elővásárlási jogról lemondás támogatja azzal, hogy a 11. sz. fk 



úthoz csatolandó ingatlanrészek tekintetében mondjon le az önkormányzat elővásárlási 
jogáról, míg a fennmaradó ingatlanrészen az elővásárlási jogot továbbra is tartsa fenn. 
 
Félegyházi András: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az előterjesztésben 
szereplő 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 Képviselő-testületének 
10/2016. (01.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövőház u.39.) kérelmére a 11.sz. fk út utólagos 
területrendezéséhez szükséges, a Visegrád 044/25, 044/26, 044/34 és 049/3 hrsz ingatlanokat 
érintő az országos közúthoz csatolásra kerülő területrészek tekintetében az elővásárlási 
jogáról lemond, míg a – határozat mellékletét képező változási vázrajz szerint - fennmaradó 
ingatlanrészeken az elővásárlási jogát fenn tartja. 
2) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy a testület döntéséről a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot írásban értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
8. npr: A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének átalakítása 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 

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

 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület még 2013-ban a járási hivatalok kialakítása kapcsán a 
közigazgatási reform kezdetén határozta meg a polgármesteri hivatal szervezeti felépítését és 
13 főben határozta meg a hivatal létszámát, melyből 12 volt a betöltött álláshelyek száma. 
SZMSZ-ben is átvezetésre került, ezért a szervezeti felépítés átalakítására tesz javaslatot, oly 
tekintetben, hogy az aljegyzői tisztség megszűnik és helyette a 13 fős létszámkeretben 
maradva egy jogi ügyintézői állás kerülne felállításra. Ennek indoka az, hogy az elmúlt három 
év tapasztalata alapján szükségesnek látja még egy köztisztviselő felvételét, mert a testület 
által hozott határozatok évről évre növekednek, ebből kifolyólag az előterjesztések száma is 
növekszik, amelynek zöme jogi természetű. Ebből kifolyólag a tavalyi évben 210 szerződés 
került megkötésre és mivel nincs más jogi végzettségű dolgozó a hivatalban, ezért ez egy 
személyben a jegyzőre hárul. Ezzel szorosan összefügg a főépítész leterheltsége, mert a 
városfejlesztési feladatatok az elmúlt három évben jelentősen megnövekedtek, ami a város 
stabil anyagi helyzetéből generálódik. A képviselő-testület részéről is szándék van az elmúlt 
25-30 év problémáinak a felgöngyölítésére, azok elindítására. Ilyen ügyek például a CBA 
épület, az iskola és óvoda bővítés. A jogi ügyintéző a kisebb fejlesztések, beruházások 
tekintetében elkészítené a bizottságok részére az előterjesztéseket, árajánlatokat tudna bekérni 
és ezzel párhuzamosan a szerződések megírására is képes lenne illetve a városfejlesztési 
bizottság munkájába is be tudna segíteni, emellett hatósági feladatokat is el tudna látni. Az 
igazgatási struktúra 2 csoportra oszlana föl, az pénzügyi és igazgatási csoportra, élükön 



csoportvezetővel. Csoport nélkül külön helyet foglalna el a városi főépítész, önálló szervezeti 
egységként. 
 
Bálint Zsolt: Az ábrán jelölt kommunikációs ügyintéző mit jelent? 
 
Dr Szabó Attila: Ő a polgármester titkársági feladatait ellátó kolléga, aki az esélyegyenlőségi 
referens is.  
 
Bálint Zsolt: De az ő feladati közé van sorolva a weblap kezelés is, amire viszont az elmúlt 
évben vettek föl egy kommunikációs referenst. Az előterjesztésben szereplő számokat nincs 
mihez hozzáhasonlítania, ha megkapná például Dunabogdány számait, akkor tudna mihez 
viszonyítani. Véleménye szerint, azért mert van hely, az nem azt jelenti, hogy valakit föl kell 
venni és pláne nem jogi végzettséggel rendelkező embert, hanem ő végre már talpnyaló nagy 
parasztokat szeretne látni, akik értenek is valamihez és nem jogi nyelven elbeszélgetnek csak 
és renget keresnek. 
 
Dr Szabó Attila: Szívesen szerezne be más településekről hatósági statisztikai adatokat, de 
azok nem feltétlenül publikusak illetve nem szívesen osztják meg más településekkel. 
Másrészt almát a körtével összehasonlítani nagyon nehéz, mert minden településnek 
megvannak a maga sajátosságai, így Visegrádnak is. Visegrád lélekszámától eltérően atipikus 
település, más anyagi kondíciókkal más fejlesztési lehetőségekkel rendelkezik, mint 
Dunabogdány. Hivatalvezetőként tapasztalja azt, hogy hol vannak hiányosságok, illetve mely 
területek azok, ahol gördülékenyebben haladhatna az ügyintézés, ha lenne a jegyzőn kívül 
más, aki a szerződések, illetve az előterjesztések írásában részt tudna venni. A műszaki 
ügyintéző kolléganő nyugdíjba vonulásával egyedül marad a főépítész mérnöki végzettséggel, 
viszont a különböző tervek véleményezésére több időt kellene szánni neki is és az 
ellenőrzésre már végképp nem marad idő.  
 
Schüszterl Károly: Amikor a testület döntött a 13 főről, akkor még kötelező volt az aljegyző, 
de most már nem, hát idő közben is dönthetett volna úgy a testület, hogy leveszi 12 főre. 
Tehát nem kötelező a 13 fő ugye? 
 
Dr Szabó Attila: Nem, nem kötelező.  
 
Schüszterl Károly: Mennyibe kerülne egy új ember felvétele? 
 
Dr Szabó Attila: Jelen pillanatban az állást még nem lehet kiírni, csak, ha a testület úgy dönt, 
majd ezt követően a Pénzügyi Bizottság határozza meg a keretet, tehát ebből kifolyólag az 
álláspályázat után tudja ezt megmondani. 
 
Bártfai István: Elmondta, neki is van véleménye, de ezt a tv kamerái előtt nem szeretné 
kifejteni, de még egy ember felvételét nem fogja javasolni. 
 
Hintenberger András: Lehetséges lenne az, hogy határozott időre vegyenek fel egy 
munkatársat és egy év távlatából lássák meg azt, hogy ténylegesen tud-e javítani a helyzeten?  
 
Dr Szabó Attila: Ennek nincs akadálya. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint alapfeladatra nem lehet határozott időre 
fölvenni valakit, csak ha helyettesítésről van szó. A köztisztviselők esetében egyébként a fél 
éves próbaidő alatt az alkalmasság úgyis meglátszik.  
 



Mikesy Tamás: Az utóbbi időben azt tapasztalja, hogy a hivatal munkája sokkal jobb, mint 
korábban, viszont valóban vannak olyan dolgok, amiről döntés születik, de nem készül el, 
mert leterheltek a kollégák. Főleg a városfejlesztési kérdésekben nagyon nehezen mennek 
előre a dolgok emiatt. Tehát az látszik, hogy kapacitás hiány van, amit valóban úgy lehet 
feloldani, ha embert vesznek föl és ha a hivatal vezetője úgy látja, hogy ez a megoldás, akkor 
támogatni kell őt ebben a felvetésben. Nézzék meg, hogy egy év után látszik-e javulás ebben a 
kérdésben. 
 
Bálint Zsolt: Folyamatosan az a probléma, hogy leterheltek a kollégák, akkor meg kellene 
fontolni néhány dolgot elengedni. Ilyen például az építésztábor, ami a főépítész egyéb 
kapacitásából 1 hónapot vesz el és ráadásul nincs is értelme.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint egyik képviselőnek sincs olyan tudása és az 
előterjesztés sem világítja meg pontosan azokat a dolgokat, hogy valóban hol szűk a 
kapacitás. Valóban, ahogyan jegyző úr is mondta, Visegrád helyzete elég speciális, 
lakosságszámához viszonyítva például a gazdasági mutatóit tekintve jóval nagyobb települést 
jelent. Egy ilyen megközelítésű vita helyett inkább azt kellene megvizsgálni, hogy egy állami 
normatíva szintjén hány státusz finanszírozott. Mennyi most? 
 
Dr Szabó Attila: 12,2 státusz, ami 53 millió forint támogatást jelent. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Tehát ez azt jelenti, hogy az önkormányzat a 13 fővel a 
pénzénél van. Az, hogy milyen feladatokat kell ellátni Visegrádon és ahhoz hogyan rendelnek 
hozzá szervezeti erőforrást, azt is számba kell venni, hogy egy kisebb létszámú szervezetnél 
ha egyszerre sokan lesznek például betegek, akkor erősen feltorlódhatnak az ügyek. Tehát a 
helyettesíthetőségre és munkafolyamat biztosítására is kell gondolni. Tehát 1-2 státusz plusz 
vagy mínusz, az nem érdemi kérdés, hanem inkább az az érdekes, hogy milyen ügyet hogyan 
kezelünk és ez nem állandó státusz kérdése. Meg kellene nézni, hogy egy hivatali 
ügyintézésnél az előkészítői, szakértői, akár koordinációs feladatokhoz megfelelő mennyiségű 
és megfelelő minőségű ember van-e hozzárendelve. Ha bizonyos feladatokat nem tudnak 
ellátni hivatali kollégák, akkor ahhoz kellene keresni embert. Lehet keresni akár állandó 
megbízással külsős embereket is, ami lehet, hogy meggyorsítaná az előkészítési szakaszt.  
 
Bálint Zsolt: Ügyrendi javaslatként javasolta, hogy ha lehet, ezt a napirendi pontot most 
vegyék le napirendről, mert semelyik bizottság nem tárgyalta és nem tudnak most ebben a 
kérdésben dönteni. 
 
Félegyházi András: Az kétségtelen, hogy a bizottságok nem tárgyalták. Legalább egy éve 
felvetődött már az, hogy amikor a műszaki ügyintéző nyugdíjba megy, akkor amikor az 
utódját keresik, akkor tisztában kell lenni azzal, hogy az az ügymennyiség, amivel ők a 
főépítésszel foglakoznak, az nem két emberre való. Ha ezt valaki nem hiszi el, az nézze meg 
hány ügyiratot visznek. Az is megfogalmazódott már, hogy egy-egy jól körülhatárolható 
ügyet oda lehetne adni, ki lehetne szervezni valakinek. A műszaki ügyek között nem mind 
olyan természetű, amihez műszaki mérnök végzettség szükségeltetik. Sok jogi és 
adminisztratív természetű ügy van ezek között, ezért tud egyetérteni jegyző úr javaslatával. 
Szerződés pedig annyi keletkezett az utóbbi időben, hogy azok aláírása sem elhanyagolható 
időtartam, nemhogy azok megírása, előkészítése, tehát ebben helyénvalónak látja, hogy a 
jegyző úr segítséget kapjon. Amennyiben a testület ezt most leveszi napirendről, okoz-e 
fennakadást, hogy a következő ülésen szavazzanak róla, miután a bizottságok megtárgyalták? 
 
Dr Szabó Attila: Igazából nem, mert a költségvetés elfogadása is akkor lesz, tehát a 
hozzárendelt forrásokat is meg lehet beszélni a Pénzügyi Bizottság javaslatára. 



 
Félegyházi András: Ennek tükrében kérte, aki Bálint Zsolt képviselő ügyrendi javaslatát 
elfogadja, miszerint erről a napirendről a következő ülésen döntsön a képviselő-testület, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül Bálint Zsolt képviselő ügyrendi javaslatát elfogadja, mely 
szerint a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének átalakítása című napirendi pontot 
leveszi napirendről.  
 

9. npr: Visnyovszky András közterület használati díj megfizetésétől való 
eltekintés iránti kérelmének megvitatása 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Dr Szabó Attila: Visnyovszky András a tavalyi évhez hasonlóan idén is közterület használat 
engedélyezési kérelmet nyújtott be, melyben 120 m² terület használatát kéri ingyenesen a 
Visegrád 064 hrsz-ú, aa Gondűző Pizzéria melletti területen. Ezután is vállalná a terület 
valamint a vendéglátó egység előtti buszmegállók folyamatos karbantartását. A közterület 
használati díj megfizetésétől való eltekintés csak a képviselő-testület erre irányuló döntése 
esetén adható. A Pénzügyi Bizottság a kérelmet tárgyalta.  
 
Schüszterl Károly: A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy idén is kapja meg ingyenesen, 
ahogy tavaly. Örül annak, hogy végre elérték azt, hogy nem utólag kéri meg.  
 
Félegyházi András: Mivel kérdés, illetve további hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő 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 Képviselő-testületének 
11/2016. (01.20.) 
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 2016. január 1-től 2016. december 31-ig az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Visegrád 064 hrsz-ú 120m2-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: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Visegrád 1082/4 és a 1084 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási jogáról való 

lemondás 



Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: A tárgyban szereplő helyrajzi számokon közismert nevén a bank üdülő 
található.  
 
Dr Szabó Attila: A kérelem a mai napon érkezett és 10 nap áll rendelkezésre az elővásárlási 
jogról nyilatkozni. A két ingatlan tekintetében a 8/2002 (VII.4.) rendelet alapján az 
önkormányzatnak elővásárlási joga van. Az ingatanok tulajdonosi jogait gyakorló Visegrád 
Invest Kft „fa” eladta az ingatlant és az adásvételi szerződés hatályosságához szükséges az 
elővásárlási jogról való nyilatkozat az önkormányzat részéről. A két ingatlan vételára 130 
millió forint + Áfa.  
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a 10 napos határidőn belül nem lesz testületi ülés, 
ezért kérte, hogy ezt a kérelmet sürgősséggel tárgyalja meg a testület. Ennek a szálloda 
ingatlannak a megvásárlása sem rövid, sem hosszú távú elképzeléseiben nem szerepel az 
önkormányzatnak. Van-e valakinek szüksége szünetre, vagy kéri-e valaki, hogy erről egy 
rendkívüli testületi ülésen döntsenek inkább valamikor az elkövetkezendő 1 hétben? 
 
Mikesy Tamás: Városfejlesztési Bizottságon belül ez a téma már volt néhányszor, a kérelem 
most érkezett. 
 
Félegyházi András: Az a cég, aki érvényes vételi ajánlatot tett az ingatlanra, illetve 
előszerződést kötött az eladóval, az többször megkereste már a főépítészt és személy szerint 
őt is, azzal kapcsolatban, hogy ott mi az ő mozgásterük. Tehát a szabályozási terv szerint mit 
lehet ott csinálni. Szerettek volna az önkormányzattal valamifajta elő együttműködési 
megállapodást kötni, de az önkormányzat azt mondta, hogy a tulajdonossal tud erről tárgyalni. 
Tehát akkor olyan érdemi dolog nem történt, amit képviselő-testület elé kellett volna hozni.  
Mivel a képviselők nem igényeltek szünetet, illetve rendkívüli ülés összehívását sem, ezért 
több kérdés és hozzászólás nem lévén kérte, aki az előterjesztésben lévő határozati javaslatot 
elfogadja, mely szerint a testület lemond az elővásárlási jogról, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
12/2016. (01.20.) 
HATÁROZATA 

 
1)Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Várkert dűlő 
1082/4 hrsz-ú kivett üdülőépület, udvar megjelölésű, 28190 m² alapterületű és Visegrád 
Népfürdő utca 1084 hrsz-ú kivett üdülőépület, udvar megjelölésű, 4410 m² alapterületű 
ingatlanok esetében Visegrád Város Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni. 
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a testületi döntésről a 
Hotel Visegrád Invest Kft „fa”-t (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115. C épület I/7)  
írásban értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: Egyebek 

 



Bálint Zsolt: Jelezte már a polgármesternek, hogy egy ismeretlen tettes két hatalmas kupac 
sittet tett le a Duna parton. 
 
Félegyházi András: A hivatal jelezte ezt az illetékes hatóságnak, de sajnos nincs meg a 
tettes. Arra viszont felhívja a figyelmet, hogy a közterületen elhelyezett kommunális 
hulladékot az önkormányzat minden esetben megvizsgálja és utánajár, és általában rá is 
bukkannak annak nyomára, hogy ki helyezte ki azt és megfelelő eljárást a jegyző lefolytatja. 
 
Bálint Zsolt: Hogyan zajlott le ez a faültetés, mer többen megkérdezték.  
 
Félegyházi András: Az árvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódóan az eredeti tervben az 
szerepel, hogy a Duna parton lesz pótolva az a fa mennyiség, amelyik szükségszerűen 
kivágásra került. Ezt azonban az új terv készítői, illetve a vízügyi hatóság nem hagyták jóvá, 
mert a vádmű melletti fák veszélyt jelenthetnek a védműre. Ennek következtében 240 db fát 
kellett elültetni Visegrád önkormányzati tulajdonú területein. A kivitelező felkért egy 
tervezőt, aki végignézte a lehetséges területeket és az ő javaslata alapján kezdődött meg a 
faültetés. Idő sajnos nem volt arra, hogy a közterületen ültetendő fákkal kapcsolatban minden 
egyes lakót megkeressenek. Viszont aki jelezte, hogy a fával valamilyen problémája volt, azt 
a kivitelező figyelembe vette, bár nem volt egyszerű ezt a 240 fát Visegrádon közterületen 
elültetni. 
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
  polgármester                          jegyző 
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1. Visegrád Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 10-én 18:30 
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 jegyző  
 
 
 
 
Meghívott:  
 
    Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
 
 
 
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 a mai ülés nem tud jelen 
lenni. Ismertette az ülés napirendi javaslatát. A 9. napirendi pont nem kerülne tárgyalásra, 
mert idő közben okafogyottá vált, helyette viszont felkerülne napirendre a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft alapító okiratának módosítása, kiigazítása. Mivel a napirenddel  
kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérte, aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) az ülés 
napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Visegrád Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulása 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Félegyházi András: Felkért Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az államháztartásról szóló törvény a helyi önkormányzatok részére előírja, 
hogy évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítsa meg saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét. Saját bevételeknél az adó bevételekről 
van szó, melyeknek tervezése még az adott költségvetési évre is igen nehéz, nemhogy 3 évre 
előre, ezért itt gyakorlatilag az idei évi számokkal kalkulált a hivatal. Az adósságot 
keletkeztető ügyleteknél pedig a városközpont önerejének biztosítására felvett összeg 
önerejének törlesztő részletei szerepelnek. A Pénzügyi Bizottság tárgyalt és a kiküldött 
formában elfogadásra javasolja.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben szereplő 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 Képviselő-testületének 
14/2016. (02.10.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel „az államháztartásról” 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban foglaltakra az önkormányzat saját bevételeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét - a határozat mellékletét képező 
tartalommal - állapítja meg. 
2) A képviselő-testület „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A§-ban 
foglaltakra „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek  a 
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költségvetési évet követő három évre (2017-2019) várható összegét - a határozat mellékletét 
képező tartalommal - állapítja meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr.: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Láng Anikó: Elmondta, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésekor is a bevételek 
megtervezéséből indultak ki. Az önkormányzat működési célú állami támogatása ebben az 
évben 224.171 eFt, ami csaknem 20 millió forinttal több, mint az elmúlt esztendőben, ez 
főként annak köszönhető, hogy a beszedett idegenforgalmi adó forintok után még 2 Ft-ot kap 
az önkormányzat, az elmúlt évi 1,55 Ft-al szemben. A helyi adóbevételeknél az iparűzési és 
az idegenforgalmi adó esetében egy közepes bevétellel számoltak, mivel ezek kevésbé 
kalkulálhatóak. Működési célú támogatásként 14 millió forint OEP támogatással és 4 millió 
forint közcélú foglalkoztatás támogatásával számoltak. Működési bevételeknél ebben az 
évben bázis alapon számoltak és beállították az összes várható díjbevételt. Felhalmozási célú 
támogatásként jelenik meg a gátépítés támogatása és a befejezett városközpont projektnek a 
még el nem számolt támogatás része. Az elmúlt évek gazdálkodásának köszönhetően a 2015-
öt jelentős pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat, ami több mint 381.000 eFt volt. A 
felsorolt bevételi elemek összesítéseként kialakult az idei költségvetés főösszege 1.683.450 
ezer Ft-al. A kiadási oldalon bizonytalansági elem a gátépítési projekt, illetve a befejezett, de 
még el nem számolt projektek. A hivatal és az újra induló mozinak a működési, fenntartási 
költségei szintén nehezen voltak tervezhetőek. A személyi juttatásoknál a kötelező elemeken 
kívül ebben az évben először eredeti előirányzatban terveztek bérfejlesztést és továbbá 
céltartalékként úgynevezett teljesítményorientált bérfejlesztési lehetőséget is biztosítottak 5,5 
MFt értékben. A dologi kiadásoknál a legjelentősebb tétel az egyéb üzemeltetési költségek 
110 MFt-al, ami – többek között - magába foglalja például valamennyi rendezvény költségét, 
az ügyvédi költségeket, a tervtanács kiadásait, valamint a műszaki tervezési kiadások 
költségeit. Jelentős tétel még a fordított áfa, amit az engedélyköteles fejlesztések után fizet az 
önkormányzat mintegy 154 MFt értékben. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a Pénzügyi 
Bizottság illetve a Népjóléti Bizottság egyetértésével alakították ki. Az egyéb működési célú 
támogatásokat szintén a bizottságok iránymutatásit, a meglévő kötelezettségeket és az anyagi 
lehetőségeket figyelembe véve alakították ki. Az intézmények költségvetése az 
intézményvezetőkkel egyeztetve alakult ki. Céltartalékként még 40 MFt-ot biztosítottak az 
iskolabővítés önrészére, illetőleg esetleges ingatlanvásárlásra. A beruházási kiadások jelentős 
része a gátberuházás és a vetítőgép beszerzésén, valamint a gátépítésen kívül minden 
fejlesztés saját erőből fog megvalósulni. A fejlesztések jelentős része utak, járdaszakaszok 
felújítása lesz. Mindezek után olyan általános tartalékot tudtak biztosítani a költségvetésbe, 
ami a nem tervezhető kiadásokra vagy további fejlesztésekre is fedezetet nyújt. A Pénzügyi 
Bizottság több ülésén is tárgyalta a költségvetést és a február 2-i ülésén elfogadásra javasolta 
a testületnek.  
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Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság költségvetést előkészítő ülésein sok vita volt, igyekeztek 
minden igényt számba venni, ennek ellenére van azért olyan tétel, ami kimaradt, de bízik 
abban, hogy minden bizottság meg fogja tudni valósítani, azt, amit vállalt.  
 
Schüszterl Károly: Úgy emlékszik, hogy a legutolsó Pénzügyi Bizottsági ülésen arról volt 
szó, hogy a béremelések január 1-től lesznek visszamenőleg. 
 
Bálint Zsolt: Nem, március 1-től. 
 
Láng Anikó: Március 1-től vannak betervezve, de amennyiben a testület úgy dönt, hogy 
visszamenőleg emeli az önkormányzati béreket, akkor lesz rá lehetőség, akár a bértartalék 
terhére. 
 
Bálint Zsolt: Visszamenőleg csak a hivatalnál lesznek az eltérítések. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Igen, mert azt a jogszabály előírja.  
 
Bálint Zsolt: Mivel idén a Sport Egyesület semmilyen támogatásból nem részesül az 
önkormányzat részéről, mert nem teljesítették a közgyűlés összehívását, így az egyesület 
törvénytelenül működik.  
 
Láng Anikó: A támogatási tétel belekerült ugyan a költségvetésbe, csak egyelőre nincs 
nevesítve. 
 
Bálint Zsolt: Igen, mert ezt majd a testületnek kell eldöntenie, hogy ad-e támogatást vagy 
sem. 
 
Mikesy Tamás: Köszöni a pénzügyi csoport és a bizottság munkáját a költségvetés 
előkészítésével kapcsolatban. Azáltal, hogy az előkészítés során mindenki megismerhette és 
részt vehetett benne, nincs is nagy meglepetés. Amit a Kulturális Bizottság kért, azt 100%-ban 
tartalmazza a költségvetés, a művelődési ház részéről szintén ez a helyzet. Kérte, hogy a 
lakosság kedvéért néhány nagyobb tételt, beruházást ismertessen a bizottság elnöke. 
 
Bálint Zsolt: Legnagyobb tétel a költségvetésben a gát beruházás II. ütem, lesz vetítőgép 
beszerzés, a 92 hrsz-ú ingatlan megvásárlása, informatikai eszközbeszerzés, szerszámkocsi-
kompresszor beszerzése, közterületi hirdetőtáblák, utcabútorok beszerzése, kis értékű tárgyi 
eszközök, Hársfa utca közvilágítása, településrendezéssel kapcsolatos tervek, művelődési ház 
külső-belső felújítása, mozi állagmegóvás, Schulek utca III. ütem, Tölgyfa utca kivitelezés, 
Sziget utca 11. számú ház felújítása, egészségház, okmányiroda belső felújítása, az 
okmányiroda tető felújítása, Fő utca járda felújítás, Patak sétány, Zách Klára köz, Pillangós 
ház előtti járda felújítás.  
 
Félegyházi András: Az elmúlt másfél hónap valóban szinte csak a költségvetés 
összeállításáról, a tervezésről szólt. A képviselők, bizottsági tagok, a hivatal munkatársai, 
intézményvezetők sokat dolgoztak vele.  
Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 2016. 
évi költségvetési rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) megalkotta az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendeletet. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

3. npr: A köztisztviselők cafetéria szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: A köztisztviselők cafetéria kerete a központi költségvetéshez van 
viszonyítva, ami az idei évben is az elmúlt évekhez hasonlóan bruttó 200.000,- Ft-ban van 
megállapítva. Ezen kereten belül adható bizonyos juttatások szintje a minimálbérhez van 
igazítva, ezért ezt a szabályzaton is végig kell vezetni. Illetve 2016. január 1-től lehetőség van 
az úgynevezett Erzsébet kártyát is használni. A szabályzatban a módosítások vastagon szedett 
betűvel kerültek kiemelésre a könnyebb áttekinthetőség érdekében.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben szereplő 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 Képviselő-testületének 
15/2016. (02.10.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat 
mellékletét képező tartalommal Visegrádi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatához rendelt köztisztviselők cafetéria-juttatásának a szabályzatát a módosításokkal 
együtt jóváhagyta.  
 

Felelős: azonnal 
Határidő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
4. npr: A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének átalakítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: Az előző testületi ülésen is szerepelt már a téma a napirenden, de akkor 
döntés nem született. A polgármesteri hivatal létszámkeretét a 2013. januárjában végbement 
közigazgatási reform mentén határozta meg a képviselő-testület, ami akkor 13 főben került 
meghatározásra. Azóta ez a létszámkerete a hivatalnak, melyből jelenleg 12 álláshely van 
betöltve. A szervezeti felépítés jegyző és aljegyző státuszt is tartalmazott, de tavaly március 1. 
óta az aljegyzői státusz üresen áll. A hivatal új szervezeti felépítésére a tekintetben tesz 
javaslatot, hogy az aljegyzői státusz helyett egy olyan ügyintézői státuszt lát indokoltnak 
létrehozni, aki a hatósági, műszaki területeken tudna érdemben tevékenykedni, illetve kisebb 
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beruházások esetén szerződések és előterjesztések írásában tudna segíteni. Ezeken a 
területeken jelenleg a hivatalban olyan nagy leterheltség mutatkozik, hogy indokolt lenne egy 
ilyen szakember alkalmazása. Tehát ahhoz, hogy a betervezett felújítások és beruházások 
megvalósuljanak muszáj a főépítészi és műszaki státusz mellett ezeken a területeken egy 
plusz embert alkalmazni. Ahogyan azt már a múltkori testületi ülésen is elmondta, azt 
figyelembe kell venni, hogy Visegrád a lélekszámától eltérően nem egy tipikus település, mert 
a bevételeiből adódóan a feladatai nem egy 1800 fős településhez hasonlóak. Azért, hogy az 
adatok összehasonlíthatóak legyenek, hasonló lélekszámú turizmusból élő települések 
fontosabb statisztikai adatait kérte meg, illetve a képviselői kérésre Dunabogdányét. Nehéz 
egyébként önkormányzatokat összehasonlítani, mert minden településnek meg van az 
egyedisége és mások a problémák a feladatok, de a melléklet táblázatból is kiderül, hogy 
Tihany és Zalakaros hasonló lélekszámú települések, akik turizmusból élnek, a bevételi 
főösszeg is hasonló, mint Visegrádon. Ahhoz, hogy ezeket a bevételeket fel tudja használni az 
önkormányzat különböző beruházásokhoz, ahhoz megfelelő létszám is kell. Igaz, hogy ezek a 
települések közös önkormányzati hivatalt tartanak fönn, de dupla annyian dolgoznak, mint 
Visegrádon. Az is látszik, hogy Dunabogdány bár dupla akkora lakosságszámmal rendelkezik, 
de az ügyiratainak és testületi határozatainak száma fele annyi, a költségvetés pedig negyede a 
visegrádinak. Tehát mindezek alapján teszi meg javaslatát a hivatal szervezeti átalakítására az 
előterjesztésben szereplő javaslattal. 
 
Bálint Zsolt: Volt egy megbeszélésük, amikor tettek egy javaslatot a hivatal szervezetére, de 
nem látja a változást. Arról volt szó, hogy a hivatalsegédi feladatokat átvállalja a többi 
dolgozó és a hivatalsegéd a ház gondnoka lesz.  
 
Félegyházi András: Aminek az a szervezeten kívüli következménye, hogy nincs semmilyen 
szinten külső takarítás. 
 
Bálint Zsolt: Az volt az elképzelés, hogy mivel ez egy elég nagy ház, sokat kell benne 
takarítani, sok rendezvény is lesz, ezért legyen egy gondnoka, aki a teljes külső, belső 
takarítást elvégzi 8 órában.  
 
Félegyházi András: Véleménye szerint a kiküldött javaslat ezt az elképzelést le tudja fedni, 
hiszen úgy szerepel, hogy hivatalsegéd és takarító.  
 
Dr Szabó Attila: A takarítónő nem köztisztviselő, de a hivatal állományához tartozik, tehát 
ilyen formába létszám 12 fő köztisztviselő és 1 fő munkavállaló.  
 
Félegyházi András: Viszont az előterjesztésben és a határozati javaslatban ez nem válik 
ketté, mert ott úgy szerepel, hogy a köztisztviselői létszámkeret 13 fő. Tehát Bálint Zsolt 
képviselő javaslatát módosító indítványként kezelné a szerint, hogy a plusz 1 fő megnevezése 
házgondnok. Kért, aki ezen módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  1 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
16/2016. (02.10.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Bálint Zsolt 
képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Polgármesteri Hivatal szervezeti 
átalakítása kapcsán a  „hivatalsegéd”elnevezés helyébe a „ház gondnoka” elnevezés 
kerüljön.  
 

Felelős: azonnal 
Határidő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
 
Félegyházi András: További szövegbéli pontosítás lenne, hogy a hivatal statisztikai 
állományú létszámkerete 13 fő, melyből 12 fő köztisztviselői 1 fő munkavállaló. Kért, aki 
ezen módosítással egyetért, 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 Képviselő-testületének 
17/2016. (02.10.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Dr Kucsera 
Tamás Gergely alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti átalakítása kapcsán a Polgármesteri Hivatal statisztikai állományú 
létszámkerete 13 fő, melyből 12 fő köztisztviselő, 1 fő munkavállaló. 
 

Felelős: azonnal 
Határidő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsoltban további módosító javaslat, kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, kérte, aki az iménti módosításokkal együtt 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 Képviselő-testületének 
18/2016. (02.10.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Szabó Attila jegyző 
által a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének átalakítására illetve létszámkeretére tett 
javaslatát - határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja, mely alapján a 
Polgármesteri Hivatal statisztikai állományú létszámkerete 13 fő, melyből 12 fő köztisztviselő, 
1 fő munkavállaló.  
2) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának és a hozzá rendelt szabályzatoknak az átdolgozására az elfogadott 
szervezeti felépítés alapján és átdolgozás után terjessze a képviselő-testület elé. 
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Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 
Határidő: 2016. március 16. 

 
 
 

5. npr: Az Áprily Lajos Általános Iskola régi épületének tervezése 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A következő napirendi pont részletesen foglalkozik az iskola 
fejlesztéssel, de ehhez kapcsolódva van szükség a régi épület felújítására, átalakítására. Ennek 
a főbb tételei részben a belső, illetve a külső állapoton való javítás. Nincs olyan 
mellékhelyiség az épületben, amit a diákok is igénybe vehetnek és ezeken túl kisebb 
átalakítások szükségesek. Ezekhez természetesen tervezési munka elvégzése szükséges. A 
továbbtervezéssel vagy Mártonffy Gábor építészt bízzák meg, aki tervezője volt a korábbi 
átalakításnak és szerzői jogokkal rendelkezik, vagy ha nem, akkor a szerzői jogról való 
lemondás kapcsán őt megilleti egy bizonyos pénzösszeg. A tavalyi évben megkérte őt, hogy 
készítsen egy programtervet, ami alapján összeállítható a régi épület tervezése. Ez a munka 
csak örökségvédelmi engedélyezéssel indulhat, amihez a terveket el kell készíteni, melyre a 
fedezetet az imént elfogadott költségvetés tartalmazza a fedezetet. Költségkímélő okokból 
arra jutottak, hogy nem egy generál tervezői szerződést kötnek az építésszel és ő az 
alvállalkozókkal, hanem az önkormányzat kötne szerződést mindenkivel. 
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 
szeretnék, ha olyan tervek készülhetnének végre, ami alapján egy olyan kivitelezés történik, 
amit nem kell majd 5 éven belül toldozni-foldozni. Ez egyébként egy nagyon fontos pályázat 
beadásához kötődő felújítás, tehát azért is került ez most elő ilyen gyorsan. A bizottság  
támogatja az elfogadást. 
 
Félegyházi András: Február 25-én van a Nemzeti Kulturális Alaphoz egy pályázat benyújtási 
határideje, melynek lényege, hogy a műemléki jellegű kivitelezésre vonatkozóan 75%-os 
intenzitást lehet megpályázni. De a pályázathoz terv szükséges, ezért fontos az, hogy minél 
hamarabb meg lehessen bízni az építészeket.  
 
Bálint Zsolt: Az egésznek mennyi a beruházási költsége? 
 
Félegyházi András: Körülbelül 12 millió forint az az összeg, ami annak a fedezete, amire 
pályázni tudnak és ennek a ¾-ét nyerhetik el szerencsés esetben. A teljes beruházási összeg az 
40 millió forint nettó összeg körül van.  
 
Bálint Zsolt: Ez azt jelenti, hogy ha 12-nek a 75%-át megkapják, akkor az 9 millió forint, 
tehát ennyivel csökken a költség. Közbeszerzést nem is kell kiírni? 
 
Félegyházi András: A közbeszerzési értékhatárt el fogja érni, de meghívásos eljárásban le 
lehet bonyolítani. 
 
Bálint Zsolt: A tervező engedélyezett terveket fog átadni? 
 
Félegyházi András: Igen, engedélyezési és kiviteli terveket. 
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Dr Kucsera Tamás Gergely: A jövőre nézve megfontolandónak tartja, hogy kell-e ennyi 
szerződést kötni, ahelyett, hogy csak egyet kötnének, mert nem érzi elég erős indoknak azt, 
hogy vannak Áfa tartalommal nem bíró tételek.  
Az egyébként biztos, hogy a Nemzeti Kulturális Alap, mire az iskola véget ér, addigra 
elbírálja a pályázatot. A kis épületre vonatkozó NSK-s beruházással leegyeztették-e, hogy 
ugyanazon objektum másik részén is lenne felújítás? 
Félegyházi András: Ha lenne Visegrádnak egy olyan szervezete, amelyik az Áfa ügyeket úgy 
kezelné, mint ahogy azt már többször próbálták javasolni, akkor valószínűleg ez a kérdés nem 
okozna gondot. Itt valóban akkora tételnek látszott az áfaköri különbség, amelynél kisebb 
tételekről is parázs viták szoktak folyni.  
Az NSK-val, mint projektgazdával a kivitelezésről nem történt egyeztetés, de tudnak arról, 
hogy párhuzamosan folyik az előkészítés, sőt részükről is kívánatos volt, hogy az 
önkormányzat is tegye mellé magát.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kérdésével arra próbált utalni, hogy a majdani kivitelezők 
tudjanak egymásról, hogy a későbbiek folytán ne legyen vitás helyzet. Tehát az NSK-nak ezt 
még most kellene jelezni. 
 
Félegyházi András: Ez természetesen megtörtént. 
Mivel a témával kapcsoltban további kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő 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 Képviselő-testületének 
19/2016. (02.10.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Áprily Lajos 
Általános Iskola kétszintes műemlék épületének (ún. „nagyépület”) korszerűsítése és 
fejlesztése érdekében örökségvédelmi engedélyezési, valamint kiviteli terv készítése keretében 
az építészeti munkarész elkészítésével az ajánlatát elfogadva 975.000 Ft+0%áfa díj ellenében 
Mártonffy Gábor egyéni vállalkozót (1143 Budapest, Ilka u. 47.) bízza meg. 
2)  A képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja, hogy a polgármester  
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2. számú melléklet dologi kiadások sora terhére 
az Áprily Lajos Általános Iskola kétszintes műemlék épületének (ún. „nagyépület”) 
korszerűsítése és fejlesztése érdekében örökségvédelmi engedélyezési, valamint kiviteli terv 
készítése keretében az alábbi személyekkel, vállalkozásokkal megjelölt munkarészekre 
Visegrád Város Önkormányzat nevében saját hatáskörben tervezett szerződéskötéseit:   
- Bozóki Lajossal (1082 Budapest, Baross u. 66-68.) építéstörténeti munkarészre 250.000 Ft 
+EHO24,3% ellenében, 
- Borsányi Szolgáltató Bt-vel (1055 Budapest, Nyugati tér 9.) épületszigetelési munkarészre 
150.000Ft+0%áfa ellenében, 
- Ugrinné Zrubka Beatrix-al ev. (1172 Budapest, VI. utca 45.) faanyagvédelemre 
90.000Ft+0%áfa ellenében, 
- Schletter Ödönnel ev. (1089 Budapest, Reguly Antal u. 50.) épületgépészetre 220.000 
Ft+0%áfa ellenében 
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- Kész-Ár építészeti Műszaki Bt-vel (1108 Budapest, Bányató u. 22.) költségkiírásra 80.000 
Ft+0%áfa ellenében, 
- Palatium Stúdió Kft-vel (1113 Budapest, Badacsonyi u. 13.) épületvillamosságra, 
belsőépítészetre 425.000 Ft+27% Áfa ellenében, 
- Mevaplan Team Kft-vel (1222 Budapest, Liszt Ferenc út 22.) légtechnikára 200.000 Ft 
+27%Áfa ellenében, 
- Hegedűs Gyöngyivel (5600 Békéscsaba, Nagyrét 1665) tűzvédelemre 30.000 Ft 
+EHO24,3% ellenében, 
- Jobbágy Tamással ev.(1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 33. B lép. V/1.) gyengeáramú 
rendszerekre 90.000 Ft+0%Áfa ellenében. 
2) A képviselő-testület az Áprily Lajos Általános Iskola kétszintes műemlék épületének (ún. 
„nagyépület”) korszerűsítése és fejlesztése érdekében örökségvédelmi engedélyezési, valamint 
kiviteli terv készítésének a költségét  az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2. számú 
melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Mártonffy Gáborral 
Visegrád Város Önkormányzat nevében kötendő tervezési szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. február 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: Az Áprily Lajos Általános Iskola átépítése kapcsán felmerült kérdések 

megvitatása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az iskolaudvaron részben a jelenlegi kis épület helyén részben az 
úgynevezett „dühöngő” felöli oldalon egy jelentős iskola épületfejlesztést tervez az 
önkormányzat együttműködve a Nemzeti Sportközpontokkal, kormányzati beruházásként. A 
beruházásban 8 új tanterem létesül, megfelelő kiszolgáló helyiségekkel és bíznak abban, hogy 
az öreg épülettel együtt az a fejlesztést a szükséges teret biztosítani fogja az iskola számára 
hosszútávon. A  beruházás költsége nettó 320 millió forint körül van. Az engedélyezési tervek 
elkészültek. Azért szerepel most napirenden, mert egy olyan kérdésben, amiben a beruházó 
NSK egy észrevételt fogalmazott meg a tervvel kapcsolatban, dönteni szükséges. A tervekben 
nem szerepel úgynevezett aula, mert nem fér el, ezért ennek kiváltására gondoltak arra a 
megoldásra, hogy az udvar felőli folyosón nyitható üvegajtók legyenek, ami jó időben akár 
kinyitva egy tornácként üzemelhet. De a beruházó csak három nyitható ajtót tud elfogadni, 
13-at nem, mert ez többletköltséggel jár. Bekértek árajánlatot, mely szerint darabonként 
154.000,- Ft különbség van a kettő között. Ezért azt javasolja, hogy ezt az összeget a 
képviselő-testület vállalja föl, mert itt nem csak a közlekedésről, hanem a belső és külső tér 
használatának együttes lehetőségéről van szó. Úgy gondolja, hogy ezt az összeget ez megéri.  
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, a látványtervekkel 
megismertették a szomszédos ingatlanok tulajdonosait, úgy tűnt, hogy nem volt ezzel 
problémájuk. Szép és nagy épület fog elkészülni, aminek a látványtervei a honlapon 
elérhetőek lesznek. A Bizottság támogatja azt az elképzelést, hogy ezek az ajtók nyithatóak 
legyenek, javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Mikesy Tamás: Az előterjesztésben nem stimmel az összeg, ha nettó 154.000,- Ft.al kell 
számolni ajtónként. 
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Dr Szabó Attila: A határozatban tulajdonképpen egy keretösszeg szerepel, azért, hogy ha 
véletlenül fél év múlva drágább lesz az ajtó, akkor ne kelljen emiatt határozatot módosítani. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsoltban további kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki az előterjesztésben szereplő 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 Képviselő-testületének 
20/2016. (02.10.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Városfejlesztési Bizottság 
javaslatára úgy dönt, hogy Áprily Lajos Általános Iskola bővítésének tervezésére megbízott 
A+Építész Stúdió Kft terveinek ezen részét elfogadva az Áprily Lajos Általános Iskola 
bővítéssel megvalósuló új épületrészének földszintjén 13 dupla szárnyú ajtóból álló fedett-
nyitott folyosó, közlekedő valósuljon meg. Ezen elképzelések megvalósításával együttjáró 
többletköltségek finanszírozását 2.286.000 Ft keretösszeg erejéig Visegrád Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére saját forrásból vállalja.  
2) A Képviselő-testület az Áprily Lajos Általános Iskola új épületrészének földszintjén 13 
dupla szárnyú ajtóból álló fedett-nyitott folyosó megvalósításához szükséges 2.286.000 Ft-os 
keretösszeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 16. számú melléklet céltartalék 
Iskolabővítéshez ingatlanvásárlás, kivitelezés önrésze sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a képviselő-testületi 
döntésről írásban tájékoztassa a Nemzeti Sportközpontokat (1146 Budapest, Hermina út 49.). 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: Danubia Televízió 2015. évi támogatási kérelme 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Dr Szabó Attila: A Danubia Televízió a korábbi évekhez hasonlóan idén is benyújtotta 
támogatási kérelmét a televízió működéséhez. Alapvető célkitűzésük továbbra is az 
önkormányzati, intézményi és civil kommunikáció segítése, a tájékoztatás, dokumentálás, 
értékmegőrzés, valamint a térség településeinek összekapcsolása egy információs csatorna és 
internetes honlap segítségével. 2016-ban a korábbi években nyújtott támogatással azonos 
értékű, az infláció mértékével növelt összeget  2.220.000,- Ft-ot kérnek. A Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta a kérelmet és azt javasolja, hogy 2.200.000,- Ft-al 
támogassa idén az önkormányzat a televíziót. A támogatás felét, 1.100.000,- Ft-ot a bevált 
gyakorlatnak megfelelően, 2016. március 31-ig, másik felét, ugyancsak 1.100.000.- Ft-ot 
pedig 2016. szeptember 30-ig utalja át a televíziónak.  
 
Schüszterl Károly: A bizottságban megfogalmazódott az, hogy lehet tudni, hogy ezért a 
támogatásért mennyit tesz a televízió és digitálisan lehet-e majd fogni az adást, most, hogy 
hamarosan megszűnik az analóg. Jó lenne, ha a hirdetéseket aktualizálnák a képújságban, 
mert sokszor megy olyan, ami már nem aktuális. 
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Bálint Zsolt: Azt is szeretné tudni a bizottság, hogy a szomszédos települések mennyit 
fizetnek. 
 
Félegyházi András: Mivel a többi település is nyilvános testületi ülésen hozza meg a 
televízió támogatásáról szóló döntését, tehát annak feltehetően ott utána lehet nézni. A többi 
kérdés esetén pedig az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a testületi ülés rögzítése miatt 
Balázs Csilla éppen itt van, tehát, amennyiben lehet felkéri, hogy válaszolja meg a felmerült 
kérdéseket.  
 
Balázs Csilla: Elmondta, hogy a digitális átállással kapcsolatban levelezésben vannak a 
Telekommal, aki a terjesztő, azt mondták, hogy rajta vannak a fejlesztésen, egyelőre 
várólistára tették a Danubia Televíziót és várhatóan hamarosan belekerülnek a digitális 
csatorna kiosztásba. De addig is eleget tesznek annak a törvényi kötelezettségüknek, hogy 
továbbítják a helyi televíziók műsorát.  
A települések finanszírozása nyilvános adat, fönt van a mérleg beszámoló is az interneten, 
abban is megtalálható, most ugyan fejből nem tudja felsorolni. Tény, hogy Visegrád az egyik 
legfőbb támogatója a televíziónak, de a legtöbb műsor is Visegrádról készül. Arra nagyon 
figyelnek, hogy a támogatás mennyiségével arányban legyen a sugárzott műsor 
mennyiségével. Jelenleg ez az összeg, amit Visegrád ad, Tahitótfaluval van egyenlő arányban. 
A képújságot hetente cserélik, de hamarosan lesz egy olyan fejlesztésük, hogy naponta le 
fogják tudni cserélni. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsoltban további kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki az előterjesztésben szereplő 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 Képviselő-testületének 
21/2016. (02.10.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Danubia Televízió 
Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (2022 Tahitótfalu, Mátyás király út 3., képviseli: Balázs 
Csilla ügyvezető) támogatási kérelmét elfogadja, a Danubia Televíziót és annak 2016. évi  
munkáját 2.200.000 Ft-al támogatja.  
2.) A Képviselő-testület a támogatás összegét a 2016. évi költségvetés 15. számú melléklet 5. 
sora terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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8. npr: Pilis-Dunakanyari Hírmondó 2016. évi támogatási kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: A Pilis-Dunakanyari Hírmondó levélben fordult az önkormányzathoz, 
melyben kéri, hogy az újság ez évi számainak megjelenésével kapcsolatosan – lehetőségeihez 
mérten – támogatással járuljon hozzá a lap előállításához. A Kulturális valamint a Gazdasági 
és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság költségvetést előkészítő ülésén tárgyalta a kérelmet, de nem 
javasol támogatást nyújtani a Pilis-Dunakanyari Hírmondó részére. 
 
Mikesy Tamás: Valóban a Kulturális Bizottság is tárgyalta az ügyet kulturális oldalról, elég 
hosszú vita volt, amit most nem kíván részletezni, de végül arra jutottak, hogy nem kellene az 
idei évben támogatni. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy ő nem volt ott azon a Pénzügyi Bizottsági ülésen, ahol 
leszavazták, de miért nem lehet támogatni? 
 
Mikesy Tamás: Ennek több oka volt, egyrészt a visegrádi tartalom közlésével nem voltak 
megelégedve, ez alatt azt kell érteni, hogy az elmúlt években egyetlen egy alkalommal nem 
jöttek ki visegrádi rendezvényre, amiről tudósítottak volna. Kizárólag csak olyan cikkeket 
közölnek le, amit az önkormányzat gyárt le és küld el nekik és ezeket is általában nem 
helyesen közlik le. Téves információkat közölnek.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsoltban további kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki az előterjesztésben szereplő 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 Képviselő-testületének 
22/2016. (02.10.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pilis Dunakanyar 
Hírmondó támogatás iránt kérelmét, de figyelemmel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
javaslatára – nem nyújt támogatást. 
2.) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert hogy a Képviselő-testület 
döntéséről a Pilis Dunakanyar Hírmondó szerkesztőségét írásban tájékoztassa. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: A Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyára 

kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: Az előző testületi ülésen levételre került ez a napirendi pont, azon okból 
kifolyólag, hogy hiánypótlást kért a népjóléti bizottság a beérkezett pályázatokkal 
kapcsolatban. A testület 1 éves időtartamra írta ki a Harangvirág u. 22. szám alatti ingatlan 
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bérbeadását, mivel a háziorvos nem tart rá igényt. A határidőn belül 3 pályázat érkezett be, a 
hiánypótlás után a Népjóléti Bizottság megtett javaslatát, ami a határozati javaslatban 
szerepel. A Bizottság külön javasolt néhány tételt a szerződésbe belefoglalni.  
 
Schüszterl Károly: Pontosan kerüljenek be a szerződésbe a bizottság által javasoltak és a 
bérlőnek nyomatékosan hívják fel rá a figyelmét, hogy ha lejár a szerződése, akkor ki kell 
mennie a lakásból és nem kap cserelakást. 
 
Mikesy Tamás: A pályázati kiírásba 1+1 év volt a kiírás, tehát akkor a szerződést is úgy 
kössék meg, hogy 1 év után meghosszabbítható, ha fennállnak a feltételek. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsoltban további kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki az előterjesztésben szereplő 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 Képviselő-testületének 
23/2016. (02.10.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
Harangvirág u. 22. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyára kiírt pályázatra Dobos Ibolya 
által benyújtott kérelmét a Népjóléti Bizottság javaslata alapján elfogadja.  
2) A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy „a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint 
a lakbérek mértékéről” szóló 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 20. §. (3) bekezdés a) 
pontja alapján Dobos Ibolyának havi 56.100,-Ft (550 Ft/m2/hóx102m2) bérleti díj ellenében 
2016. március 1-től egy év határozott időre bérbe adja Visegrád, Harangvirág u. 22. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanát.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Dobos Ibolyával 
kötendő bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: A Visegrádi Városfejlesztő Kft alapító okiratának módosítása, kiigazítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: A Képviselő-testület 2015. december 16-án az ügyvezető Bozzay Péter 
ügyvezetői megbízatásának 2016. június 30-ig történő „meghosszabbítása” miatt módosította 
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalta elfogadta a Visegrádi Városfejlesztő Kft. 
alapító okiratát. A cégbíróság hiánypótló végzésében kérte, hogy az alapító okiratból a 
gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseire történő hivatkozásokat töröljük. Tehát 
e tekintetben kell módosítani az alapító okiratot. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsoltban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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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 Képviselő-testületének 
24/2016. (02.10.) 
HATÁROZATA 

 
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Visegrádi Városfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Társaság 
272/2015.(12.16.) számú határozattal módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratának  
a) bevezető részéből törli a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvényre vonatkozó  
hivatkozást, 
b) VIII. Záró rendelkezését a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.13-09-
139872/38. számú hiánypótlást elrendelő végzése értelmében az alábbiak szerint módosítja:  
Minden olyan kérdésben, amelyet jelen alapító okirat nem rendez a Polgári Törvénykönyv 
(2013.évi V. tv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.  
2) A Képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Visegrádi Városfejlesztő Kft Alapító 
Okiratát a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja elfogadja.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.  
4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az általa aláírt, módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Képviselő-testület ezen határozatának egy példányával 
és mellékleteivel - jogi képviselő közreműködésével - terjessze be a Budapest Környéki 
Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz. 
 

Határidő: az Alapító Okirat cégbírósági beterjesztésére 2016. február 18. 
Felelős:    Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: Egyebek 

 
Félegyházi András: A ma lehullott, mintegy 41 mm csapadék gondokat okozott az Újkert 
ároknál és az Áprily völgyben. Köszöni azoknak, akik részt vettek a munkálatokban.  
A városháza közbeszerzésével kapcsolatban kapott az önkormányzat egy közbeszerzési 
döntőbizottsági vizsgálatot, amelynek jogszerűsége ugyan vitatható, de természetesen az 
önkormányzat együttműködik a hatósággal.  
Január 30-án megkezdődött a Görgei emlékév rendezvénysorozat, és az idei év fővédnöki 
tisztét Dr Áder János köztársasági elnök elvállalta.  
Az EuroVelo6-os kerékpárúttal kapcsolatosan részben Szentendrén, részben a dunakanyari 
kistérség polgármestereivel részvételével volt egyeztetés. Az látszik, hogy ez kormányzati 
szándék, az is látszik, hogy a budapesti szakasz forráshiányos. Alapvető érdeke minden 
településnek, hogy legyen kerékpárút, elérendő cél, hogy a Szentendrei-szigeten és a 11-és 
úton is legyen, de egyik település sem kíván akadályozó elemként megjelenni. Tehát egy 
egységes támogató álláspontot fognak tudni kialakítani Szentendrétől Visegrádig. 
 
Bálint Zsolt: A CBA-val kapcsolatosan kaphatnak-e tájékoztatást, mert többen kérdezik. 
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Félegyházi András: Ezzel kapcsolatosan volt egy zárt testületi ülés január 20-án, ahol az a 
döntés születet, hogy az önkormányzat vételi ajánlatot tesz a CBA ingatlanra, tekintettel arra, 
hogy az elmúlt hónapokban írásban nem kapták meg a szükséges információkat a 
tulajdonostól. Reméli, hogy ezzel ösztönözni tudják a minél hamarabbi cselekvésre. Ennek 
van egy határideje, ami még nem telt le, de jövő héten kedden lesz egy egyeztetésük, arról 
mindenkinek beszámol, aki nem tud részt venni. lajdonos figelmét  
 
Schüszterl Károly: A mai nap kapcsán szeretné felhívni minden ingatlan tulajdonos 
figyelmét arra, hogy az ingatlanok környékét tartsák rendben, hogy ne következhessenek be 
ilyen gondok a nagy esőzések miatt.  
 
Mikesy Tamás: Többen kérdezik azt is, hogy az árvízvédelmi beruházással mi a helyzet? 
 
Félegyházi András: Az első ütem kapcsán garanciális természetű befejező munkák folynak 
az időjárás függvényében. A sétány még emiatt nem készült el, illetve a növényesítés van még 
hátra. A rév aluljárónál és a Mária kápolna aluljárónál is a burkolási munkálatok vannak még 
hátra. A II. ütemnél az engedélyezési munkák zajlanak, ami öt részből áll. A vízjogi létesítési 
engedélyhez az összes szakhatósági hozzájárulás a múlt héten érkezett meg. A tároló épülettel 
kapcsolatosan szintén engedélyezési eljárás van folyamatban, illetve a 11-es út és a Duna 
meder közötti terület telekkönyvi rendezése is. Ha ez az eljárás megindul, akkor kaphat építési 
engedélyt a tárolóépület, ezt követően erre is kiírható lesz a közbeszerzés.  
 
Mikesy Tamás: Tehát a tárolóépületen kívüli szakaszokra indítható lesz a közbeszerzés? 
 
Félegyházi András: Vélhetően igen. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A 11-es út mentén valakik letettek ilyen nagy köveket a Rév 
utca és a Palotaház közötti szakaszon. Nehogy valami baleset vagy anyagi kár legyen belőle. 
Ez ilyen esős időben eléggé balesetveszélyes, mert közel van az úthoz. Nyomatékosan kéri, 
hogy ezt szüntessék meg a településen, ha kell, legyen közterület felügyelő, de ne tudjanak 
emberek önkényesen kihelyezni köveket sehová.  
 
Félegyházi András: Nem tudja ki helyezhette ki ezeket a köveket, de ki fogja deríteni. A 
közterület felügyeletre jegyző úrnak volt többszöri javaslata, de mivel ezzel szemben nagy 
volt az ellenállás nem jutott el a konkrét javaslatig.  
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
     polgármester                 jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    5/2016. 
Határozatok száma: 26-54/2016. (02.17.)  
Rendelet száma:  3/2016 (II.18.) 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. február 17-én megtartott nyílt üléséről 

 
 

1. Visegrád Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása  
2. Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett egyéni 

kérelmek és főépítészi javaslat megvitatása 
3. 2016. évi utcai homlokzat és kerítés felújítási pályázatra érkezett kérelmek 

elbírálása 
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 

ülés között eltelt időszak eseményeiről 
5. Védőnői Szolgálat beszámolója a 2015. évi munkájáról 
6. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 7/2013. (III.22.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
7. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, Rendeletalkotási Ütemterv elfogadása 
8. Civil szervezetek beszámolója a 2015. évi támogatás felhasználásáról 
9. Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2015. évi 

tevékenységéről  
10. Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes 

helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét 
képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására kiírt pályázaton 
való részvétel  

11. Helyi Választási Bizottsági tag megválasztása 
12. Polgármesteri Hivatal informatikai eszközfejlesztésére (szervergép vásárlására) 

érkezett ajánlatok megvitatása 
13. Visegrádi Települési Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelme 
14. Visegrádi Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme 
15. Első „MotorVéd” Polgárőr Egyesület 2016. évi támogatási kérelme 
16. Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
17. Sisak Zsófia a Spartan Race Hungary versenyigazgatójának közterület használati 

díj mérséklése iránti kérelme 
18. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 17-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 jegyző  
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Bálint Zsolt képviselő jelezte, hogy kicsit késik. Kérte a testületet, hogy a 
Spartan Race Hungary Kft közterület használati díj kedvezményre, vonatkozó kérelmét vegye 
fel a napirendre 17. napirendi pontként, így az egyebek napirend lenne a 18. Kérdezte a 
képviselőket, aki a napirendet így elfogadja, 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) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Visegrád Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A cégbírósági eljárásban a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 
újabb hiánypótlásként kérte az alapító Visegrád Város Önkormányzatát a hatályos jogi 
szabályozásnak való megfelelés érdekében az alapító okirat néhány pontjának a módosítását. 
A hiánypótlás teljesítésére a cégbíróság 15 napos határidőt adott.  Az Önkormányzat jogi 
képviseletét ellátó Dr. Kiss Ügyvédi Iroda a cégbírósági végzésnek megfelelően elkészítette a 
módosítást tartalmazó, egységes szerkezetű Alapító Okirat tervezetét, melyben a módosítások 
a könnyebb áttekinthetőség érdekében nagybetűvel kerültek jelölésre.   
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 
26/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének, mint a Visegrád Sportjáért 
Közalapítvány alapító jogokat gyakorló szervének álláspontja szerint a sportlétesítményeket 
hasznos programokkal megtöltő Visegrád Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenysége 
nélkülözhetetlen, ezért a Budapest Környéki Törvényszék hiánypótlási felhívására tekintettel  
az Alapító Okirat 5.2. pontját, 7.7. pontját, 8.2. pontját, 10.b1. pontját módosítja.  
2) A képviselő-testület, mint a Visegrád Sportjáért Közalapítvány alapító jogokat gyakorló 
szerve úgy dönt, hogy a Visegrád Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratát a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalva – a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.  
4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az általa aláírt, módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Képviselő-testület ezen határozatának egy példányával 
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és mellékleteivel - jogi képviselő közreműködésével - terjessze be nyilvántartásba vétel 
céljából a Budapest Környéki Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz. 
 

Határidő: az Alapító Okirat cégbírósági beterjesztésére 2016. február 25. 
Felelős:    Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett egyéni 
kérelmek és főépítészi javaslat megvitatása 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Újabb három kérelem, illetve javaslat érkezett, amelyet a Városfejlesztési 
Bizottság megtárgyalt. Az első egy főépítészi javaslat volt a termálturisztikai területek 
települési tájképvédelme érdekében. Még 2013-ban döntött a képviselő-testület a Helyi 
Építési Szabályzat olyan irányú módosításáról, hogy az üdülőövezetben települési és tájképi 
módosításokat vezet be. Akkor azonban az úgynevezett termálturisztikai területek kimaradtak 
a változtatásból, ezért a Bizottság most azt javasolja a testületnek, hogy kérje meg a HÉSZ 
módosítást végző tervezőt, hogy vizsgálja meg a települési és tájképvédelmi szabály 
kiterjeszthető-e a termálturisztikai övezetre. A második kérelem Máthé Gábor és Máthé 
Katalin kérelme a Szentgyörgypuszta 1640/8 hrsz.-ú ingatlan esetében a település és 
tájképvédelmi kontúrvonal módosítására. Végül a Feketehegy HRSZ: 450; 453 közterületként 
használt vízfolyás határának módosítása tárgyában érkezett kérelem. A 450 helyrajzi számú 
Visegrád Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező közterületként használt 
„vízfolyás” művelési ágú területre épült évekkel ezelőtt a 453 helyrajzi számú magáningatlan 
gázbekötése. A 450 hrsz.-ú ingatlanból a gázbekötéssel érintett 50m2-es területrészt a 453 
hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai Soltész Barbara és Balázs Lajos használták, ezért döntött úgy 
kérésükre a képviselő-testület a korábbi tárgyban született 169/2009. számú határozatot 
módosítva 260/2014. számú határozatában, hogy ezt az 50m2-es területrészt nekik eladja. A 
telekalakítással egybekötött adásvételi szerződés 2015. március 24-én aláírásra is került. A 
telekalakításnak és így az adás-vétel földhivatali bejegyzésének akadálya, hogy a szabályozási 
terven nem szerepel a 450 hrsz.-ú vízfolyás területének, szélességének csökkentése, ráadásul 
az ingatlanok között húzódik a külterület-belterület határa is. 
 

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

 
Hintenberger András: Ahogyan jegyző úr is elmondta a bizottság megtárgyalta a 
kérelmeket, illetve a javaslatot. A bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy az egyedi 
kérelmekkel kapcsolatosan nem alakít ki álláspontot, ezért kéri, hogy a tervező vizsgálja meg 
ezeket a kéréseket.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatosan egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 1. 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 
27/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy a termálturisztikai övezetre a település- és tájkép védelmi szabályok 
kiterjesztését  megvizsgáltatja a településrendezési terv felülvizsgálatát végző tervezővel. 
2) A Képviselő-testület felkéri Rüll Tamás főépítészt, hogy a településrendezési terv 
felülvizsgálatát végző településtervezőt kérje fel az 1. pontban foglaltak vizsgálatára. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:          Rüll Tamás főépítész 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 2. 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 
28/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság 

javaslatára úgy dönt, hogy Máthé Gábor és Máthé Katalin a Visegrád-
Szentgyörgypuszta 1640/8 helyrajzi számú ingatlanukat érintő település- és tájkép 
védelmi övezet határvonal módosítását megvizsgáltatja a településrendezés 
felülvizsgálatát végző tervezővel. 

2) A Képviselő-testület felkéri Rüll Tamás főépítészt, hogy a településrendezési terv 
felülvizsgálatát végző településtervezőt kérje fel az 1. pontban foglaltak vizsgálatára. 
3) A Képviselő-testület felkéri Rüll Tamás főépítészt arra is, hogy Máthé Gábort (2025 
Visegrád, Rév u. 1.) és Máthé Katalint (1121 Budapest, Szilassy út 12/d) írásban tájékoztassa 
a képviselő-testületi döntésről. 
 
Határidő:  2. pont esetében azonnal  
  3. pont esetében 2016. március 1.    
Felelős:          2. és a 3. pontok esetében Rüll Tamás főépítész 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 3. 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 

29/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy a Visegrád 450 hrsz.-ú vízfolyás területének, szélességének csökkentés 
településrendezési feltételeit megvizsgáltatja a településrendezés felülvizsgálatát végző 
tervezővel. 
2) A Képviselő-testület felkéri Rüll Tamás főépítészt, hogy a településrendezési terv 
felülvizsgálatát végző településtervezőt kérje fel az 1. pontban foglaltak vizsgálatára és 
javaslattételre. 
3) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt arra is, hogy Balázs Lajost (2025 
Visegrád, Feketehegy 453 hrsz) és Soltész Barbarát (2025 Visegrád, Feketehegy 453 hrsz) 
írásban tájékoztassa a képviselő-testületi döntésről. 
 
Határidő:  2. pont esetében azonnal  
  3. pont esetében 2016. március 1.    
Felelős:          2. pont esetében Rüll Tamás főépítész 
  3. pont esetében Dr. Szabó Attila jegyző 
 

3. npr: 2016. évi utcai homlokzat és kerítés felújítási pályázatra érkezett kérelmek 
elbírálása 

 Előterjesztő: Hintenberger András Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Félegyházi András: Felkérte Hintenberger András Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy 
röviden ismertesse az előterjesztést. 
 
Hintenberger András: Ez most már egy jó néhány éve zajló program Visegrádon, így a 
pályázat az elmúlt évben is kiírásra került. Idén hét pályamű érkezett, amit egy bíráló 
bizottság vizsgált meg előzetesen, az ő javaslatukat tárgyalta meg a bizottság. A bizottság a 
hétből öt pályázatot támogatásra javasol. Ismét nagyon szép épületek újulhatnak meg az idei 
évben is, ha beleférnek a határidőkbe, mert sajnos a tavalyi év egyik tapasztalata az volt, hogy 
az építéshatósági ügyintézés rendkívül lelassult. Mások fontos tanulság, hogy egy-egy 
homlokzat felújítás 1,5-3 millió forintba kerül, tehát ehhez ad az önkormányzat 4-500 ezer 
forintos támogatást, így már régen nem állja meg az a helyét, hogy 50%-os a támogatás, de a 
jövőben dolgozni fognak azon, hogy többet adhassanak. Tehát a bizottság javaslata az, ami az 
előterjesztésben határozati javaslatonként szerepel, amelyekről egyenként kell dönteni. 
 
Félegyházi András: Az mindenképpen jó, hogy a költségvetésbe a pályázatra betervezett 
összeget sikerült felhasználni, tehát olyan nem volt, akinek támogatható lett volna a pályázata, 
de a támogatási keret kimerülése miatt nem, vagy csökkent összegű támogatást kapott volna. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve további hozzászólás nem volt, elmondta, hogy az 
előterjesztésben lévő hét határozati javaslatot sorban teszi föl szavazásra. Kérdezte a 
képviselőket, aki az 1. 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 

30/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„2016. évi utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Spáth Diána (állandó 
lakóhelye: 2025 Visegrád, Rév u. 1.) által Visegrád, Zách Klára u. 2. (653 hrsz.) számú 
épületének utcai homlokzat felújítására benyújtott kérelmét az igényelt 550.000 Ft összegben 
(tervezésre 100.000 Ft, kivitelezésre 450.000 Ft) támogatja, azzal a feltétellel, hogy az 
épületen ideiglenes ereszjavítást el kell végezni. A homlokzat felújítási munkálatokat a 
hatósági engedélyek birtokában és az abban foglaltak szerint kell elvégezni.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Spáth Diánával 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. március 4. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az 2. 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 
31/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„2016. évi utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Takács István (állandó 
lakóhelye: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 23.) által Visegrád, Mátyás király u. 23. (612 
hrsz.) számú épületének utcai homlokzat felújítására benyújtott kérelmét az igényelt 450.000 
Ft összegben (kivitelezésre 450.000 Ft) támogatja, azzal a feltétellel, hogy terv készítése a 
kivitelezés megkezdése előtt szükséges. A homlokzat felújítási munkálatokat a hatósági 
engedélyek birtokában és az abban foglaltak szerint kell elvégezni.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Takács Istvánnal 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. március 4. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az 3. 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 

32/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„2016. évi utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Herold Zoltán (állandó 
lakóhelye: Visegrád Mátyás király u. 54.) által Visegrád Salamontorony u. 7. (16 hrsz) számú 
épületének utcai homlokzat felújítására benyújtott kérelmét az igényelt 550.000 Ft összegben 
(tervezésre 100.000 Ft, kivitelezésre 450.000 Ft) támogatja. A homlokzat felújítási 
munkálatokat a hatósági engedélyek birtokában és az abban foglaltak szerint kell elvégezni.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Herold Zoltánnal 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő:2016. március 4. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az 4. határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„2016. évi utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Szűcs Sándor (állandó 
lakóhelye: Visegrád Fő u. 32.) által Visegrád Fő u. 32. (81/1 hrsz) számú épületének 
ablakcsere és kapcsolódó homlokzat javítására benyújtott kérelmét az igényelt 376.000 Ft 
összegben (kivitelezésre 376.000 Ft) támogatja. A homlokzat felújítási munkálatokat a 
hatósági engedélyek birtokában és az abban foglaltak szerint kell elvégezni.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Szűcs Sándorral 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő:2016. március 4. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az 5. határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„2016. évi utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Schüszterl Károlyné 
(állandó lakóhelye: Visegrád Széchényi u. 24.) által Visegrád Fő u. 32. (81/1 hrsz) számú 
épületének ablakcsere, ajtónyitás és kapcsolódó homlokzat javítására benyújtott kérelmét az  
az igényelt 550.000 Ft összegben (tervezésre 100.000 Ft, kivitelezésre 450.000 Ft) támogatja.  
A homlokzat felújítási munkálatokat a hatósági engedélyek birtokában és az abban foglaltak 
szerint kell elvégezni.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Schüszterl 
Károlynéval kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő:2016. március 4. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a 6. 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 
35/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„2016. évi utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra a DBSZ Cooper Kft 
(székhelye: 2030 Érd, Börzsöny u. 7.) által Visegrád, Fő utca 83. (646/A/1 és 646/A/2 hrsz.) 
számú épületének homlokzat felújítására benyújtott kérelmét nem támogatja, mivel a 
költségbecslésben szereplő munkanemek között alulárazott tételek vannak, mely a beavatkozás 
elégtelen műszaki tartalmára utal. A homlokzat felújításához, adott esetben nem elegendő 
minimális lábazati vakolatjavítás és homlokzatfestés. A Képviselő-testület javasolja tervező 
(épületdiagnosztikai szakértő) és kivitelező bevonását a szükséges felújítási feladatok 
meghatározásához.  
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a DBSZ Cooper Kft-t 
írásban értesítse a testületi döntésről. 
 

Határidő: 2016. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a 7. 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 
36/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„2016. évi utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Huszár Andrea Magdolna 
(levelezési címe: 2025 Visegrád, Fő u. 102.) által Visegrád, Fő utca 102. (152 hrsz.) számú 
épületének utcai homlokzat és kerítés felújítására benyújtott kérelmét nem támogatja, mivel az 
utcai kerítés- és homlokzat-felújítási pályázat elsődleges célja nem teljesülhet a beadott 
pályázat alapján. Bár a Schulek utcai oromfal felújítása része a pályázati anyagnak, a 
korábbi gyakorlatnak megfelelően a részleges felújítást komplexebb pályázatok rovására nem 
tudja a képviselő-testület támogatni. Az új kerítés építése nem kizáró ok, de a támogatás akkor 
adható meg, ha kapcsolódik a munkálatokhoz olyan megfelelő méretű felújítási munka, amely 
a pályázat fő célkitűzéseinek megfelel.  
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Huszár Andrea 
Magdolnát írásban értesítse a testületi döntésről. 
 

Határidő: 2016. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a 

két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A lejárt határidejű határozatok között nem merült föl olyan, ami esetleg 
módosításra szorul. A múlt héten volt testületi ülés, melyen elfogadásra került a 2016. évi 
költségvetés. Meghívást kapott a V4 országok nagykövetei, illetve a Külügyminisztérium 
részvételével zajló megemlékezésre, ami Budapesten zajlott. Egyéb iránt az önkormányzat is 
szeretne majd erről a 25 éves évfordulóról megemlékezni. Másik fontos esemény az 
EuroVelo6 kerékpárúthoz kapcsolódott, körvonalazódik talán egy kormányzati szándék ennek 
megvalósítására. Egy közös nyilatkozat aláírását határozták el Visegrádtól Szentendréig a 
települések, tehát bármilyen kormányzati szándék esetén a települések egységes álláspontot 
tudnak képviselni.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót 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 
37/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2016. január 20 – 2016. február 17. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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5. npr: Védőnői Szolgálat beszámolója a 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Balogh Zoltánné védőnő elkészítette az előterjesztés mellékletében 
szereplő, 2015. évre vonatkozó beszámolóját, melyet a Népjóléti Bizottság a 2015. február 
16-án tartandó ülésén tárgyalt és elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a védőnői beszámolót 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 
38/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Védőnői 
Szolgálat 2015. évi éves munkájáról szóló beszámolóját, az abban szereplő tartalommal. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 7/2013. (III.22.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A képviselői tiszteletdíj mértéke 2008. március 1-től Visegrádon 
42.515Ft/hó. Azt megelőzően a tiszteletdíj mértéke 98.000 Ft/hó volt. Mivel az önkormányzat 
költségvetése stabil, kiegyensúlyozott, ez lehetővé teszi a képviselői tiszteletdíj emelését is. A 
Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrző Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat intézményeinél 
idei évben végbemenő bérrendezés zárásaként a képviselők tiszteletdíja is emelkedjen, 
mintegy 50%-al, havi 63.772 Ft-ra. A képviselő-testület bármilyen összegű tiszteletdíjat 
megállapíthat, ennek felső határa nincs, de annak megállapítása nem veszélyeztetheti a 
kötelező feladatok ellátását. Ez ebben az esetben nem áll fönn, tehát a módosítás elfogadható.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja, tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat anyagi helyzete jó, ráadásul itt egyetlen egy képviselő sem veszi fel ezt a 
pénzt, hanem felajánlja valamilyen civil szervezetnek, így ők is több támogatást kaphatnak.  
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Félegyházi András: Rendeletalkotásról lévén szó, annak elfogadásához minősített többség 
szükséges. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte 
a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a 3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletét „a helyi 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról” szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.  

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló  
7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 
7. npr: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, Rendeletalkotási Ütemterv 

elfogadása 
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Ez a rendeletalkotási ütemterv határozza meg a 2016-ban javasolt 
rendeletek módosítását, meghatározva azt, hogy melyik ülésen melyik rendelet felülvizsgálata 
javasolt. 2012. évben elindult és 2013., 2014. és a 2015. években folytatódott a helyi 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálata illetve a képviselő-testületi döntések 
figyelembevételével új rendeletek megalkotása. Tehát a helyi rendeleteknek a hatályos 
felsőbb szintű jogszabályokhoz való igazítása elindult, melynek továbbfolytatása a felsőbb 
szintű jogszabályok állandó változásai miatt az idei évben is indokolt.  A pénzügyi tárgyú 
rendeletek felsőbb szintű jogszabályokban rögzített határidőre történő elfogadása minden 
évben kötelező ilyen a költségvetés és a zárszámadás. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki a rendeletalkotási ütemtervet 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 
39/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatára vonatkozó 2016. évi ütemtervét – határozat mellékletét képező tartalommal – 
elfogadja. 
  

Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 
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- A rendeletalkotási ütemterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 

 
8. npr: Civil szervezetek beszámolója a 2015. évi támogatás felhasználásáról 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Közművelődési Bizottság tárgyalta részleteiben a beszámolókat, ennek 
tükrében kerültek megfogalmazásra a határozati javaslatok.  
 
Mikesy Tamás: A határidőre szinte mindenki benyújtotta a beszámolóját, két civil szervezet 
volt, akit hiánypótlásra kellett felszólítani. Megállapítható, hogy minden szervezet jól és 
pontosan beszámolt a támogatásról, így a bizottság azt javasolja, hogy a testület fogadja el a 
beszámolókat. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
minden civil szervezet beszámolójáról külön-külön határozati javaslat van, melyeket az 
előterjesztésben szereplő sorrendben tesz fel szavazásra. Kérdezte a képviselőket, aki az 1. 
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 
40/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az Áprily 
Iskoláért Alapítvány beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2015. évi alapból” elnyert 
támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képező beszámoló alapján. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a 2. 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 
41/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az Együtt 
Kulturális Egyesület  beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2015. évi alapból” 
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elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képező beszámoló 
alapján. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a 3. 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 
42/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi 
Ifjúsági Sziget Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2015. évi alapból” 
elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képező beszámoló 
alapján. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a 4. 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 
43/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi 
Szövetség a Nyilvánosságért és Demokráciáért beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 
2015. évi alapból” elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét 
képező beszámoló alapján. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az 5. 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 
44/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az Visegrád 
Település Polgárőr Egyesülete beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2015. évi 
alapból” elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képező 
beszámoló alapján. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a 6. 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 
45/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi 
Fiatalok Klubja Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2015. évi alapból” 
elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képező beszámoló 
alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2015. évi 

tevékenységéről  
Előterjesztő: Mikesy Tamás igazgató 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamást a Mátyás Király Művelődési Ház igazgatóját, 
hogy röviden ismertesse az előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy a beszámoló viszonylag részletesen kitér a ház 
munkájára. A korábbi évekhez képest változás volt, hogy a rendezvénytér működtetése, 
programszervezése teljes egészében az önkormányzathoz, illetve a művelődési házhoz került.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a művelődési ház beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2015. évi éves munkájáról szóló beszámolóját, az abban 
szereplő tartalommal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes 

helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét 
képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására kiírt pályázaton 
való részvétel  

 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Itt egészen pontosan az iskola régi épületéről van szó. Még a tavalyi év 
végén felkérték Mártonffy Gábort, hogy egy programtervet állítson össze arra vonatkozóan, 
hogy milyen építési munkák szükségesek ahhoz, hogy a nagy épület szinkronba kerüljön a 
jövőre a kis épület helyén megépülő épülettel. Ez a tanulmány elkészült, és ez a pályázati 
lehetőség még a költségvetés elfogadása előtt megnyílt, melynek február 26-én van a beadási 
határideje. Erre, azért volt szükség, hogy a múltkori testületi ülésen határozzanak a tervezők 
megbízásáról, hiszen a pályázat csak akkor nyújtható be, ha engedély is van. Ez sajnos nem 
garantálható, de ezen dolgoznak a tervezők. A pályázat 50%-os támogatási intenzitású, a 
támogatásként elnyerhető összeg bruttó 13 millió forint. A felújítás összköltsége 70,5 millió 
forint és ezen belül 26 millió forintnyi tételsort állított össze a főépítész úr, amelyet be lehet 
nyújtani támogatás reményében.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 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 
47/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap/Az 
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által a műemlék épületek és építmények 
állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint 
műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának 
támogatására kiírt pályázaton részt vesz. A Képviselő-testület az Áprily Lajos Általános Iskola 
(Visegrád, Rév u. 2.) kétszintes műemlék épületének korszerűsítésére és fejlesztésére nyújt be 
pályázatot. A pályázat megvalósításának előzetesen becsült bruttó összköltsége 70.510.000 Ft. 

2) A képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges saját forrást az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú önkormányzati 
rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
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3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a pályázat 
benyújtására és arra, hogy pályázati kiírás minden szakaszában Visegrád Város 
Önkormányzatát képviselje. 

 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

Határidő: 2016. február 26. 
 

11. npr: Helyi Választási Bizottsági tag megválasztása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Pest Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. december 11-i 
ülésén kimondta feloszlását, ezért Pest megyében időközi roma önkormányzati képviselő 
választás került kiírásra 2016. március 20-ra. Ezen a szavazáson a Helyi Választási Bizottság  
bonyolítja le a szavazást, ebből kifolyólag 5 tagúnak kell lennie. Az előző választás 
alkalmával a HVB 5. tagja összeférhetetlenség okán lemondott, így a megüresedett helyre kell 
választani egy tagot. Jancsóné Fehér Emíliát javasolja megválasztani a HVB tagjának, akivel 
előzetesen egyeztetett és vállalja a tagságot.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
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 
48/2016. (02.17.) 
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 
értelmében Visegrád településen működő helyi választási bizottság póttagjának a lemondott 
Szigetiné Lőrincz Mária helyére a következő személyt választja meg: 

Jancsóné Fehér Emília  Visegrád, Rákóczi u. 2/C I.19. 
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a megválasztott tag 
eskütételéről gondoskodni szíveskedjen. 
  

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. február 22. 

 
 

12. npr: Polgármesteri Hivatal informatikai eszközfejlesztésére (szervergép 
vásárlására) érkezett ajánlatok megvitatása 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
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Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: 2013. július 1-jével került bevezetésre az elektronikus 
információbiztonságáról szóló törvény, amely által az elektronikus információs rendszerekben 
kezelt adatok védelme kiemelt fontosságúvá vált, mely feladat felelőse a jegyző. A védelmi 
rendszer hiányosságai révén az információ sérülhet, nyilvánosságra kerülhet, illetéktelenek 
férhetnek hozzá, vagy akár meg is semmisülhet. Mindezek alapján az adatok sértetlenségének, 
bizalmasságának és rendelkezésre állásának biztosítása, a sérülések és az adatvesztés 
elkerülése, mely az információbiztonság alapja kritikus fontosságú feladat. Így szükséges 
kialakítani egy olyan informatikai rendszert, mely ezekhez az adatokat védi. Több 
informatikai cégtől kért be árajánlatot egy szervergép beszerzésére, amellyel nagyobb 
biztonsággal tárolhatók az adatok. A pénzügyi fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll. Az 
árajánlat alapján az árat figyelembe véve az E-xpertness Kft ajánlatát javasolja elfogadni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 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 
49/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja, hogy a 
Visegrádi Polgármesteri Hivatal a Hivatalba a szervergépet, a hozzá szükséges szünetmentes 
tápegységet, valamint az operációs rendszereket az E-xpertness Kft-től (1037 Budapest, 
Bokor u. 9-11) vásárolja meg a Kft árajánlatában foglalt tartalommal 1.004.533.-
Ft+27%Áfa, mindösszesen: 1.275.757 Ft összegért. 
2) A szervergép, a hozzá szükséges szünetmentes tápegység, valamint az operációs rendszerek 
költségének pénzügyi fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 
(II.11.) önkormányzati rendelet 13. számú melléklet 3. (informatikai eszközök beszerzése) 
soron rendelkezésre áll.  
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szervergép, a hozzá szükséges szünetmentes 
tápegység, valamint az operációs rendszerek E-xpertness Kft-től történő megvásárlása  
kapcsán a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 

Határidő: 2016. február 28. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 

13. npr: Visegrádi Települési Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
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Dr Szabó Attila: A Visegrádi Települési Polgárőr Egyesület elnöke Illés Miklós Attila az idei 
évben is levélben kérte, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten a 2016. évi 
költségvetése terhére támogassa az egyesületet. Mint ismeretes a Polgárőr Egyesület a 
különböző rendezvények biztosításában részt vesz, így a Pénzügyi Bizottság javaslatára 
300.000,- Ft támogatás került betervezésre a költségvetésben, így a határozati javaslatban is 
ez szerepel. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
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 
50/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 300.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a Visegrádi Települési Polgárőr Egyesület (Visegrád, Fő u. 57.) 
részére a 2016. évi elképzeléseik megvalósításához valamint az egyesület működési 
kiadásaira. 
2) A Képviselő-testület a 300.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 15. számú melléklet 14. számú sora 
terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrádi Települési Polgárőr 
Egyesülettel kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Visegrádi Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Nyugdíjas Klub Visegrádon több mint 30 éve működik, mely klubélet a 
Művelődési Házban tartandó foglalkozásokból, nyugdíjas tornából, kirándulásokból és 
jelentős ünnepek megtartásából áll. Ezen közösségépítő programok teszik színesebbé a 
nyugdíjasok idős napjait. 
A klub vezetője Vaik Viktorné kérte, hogy a Visegrádi Nyugdíjas Klub eszközállományának, 
felszereléseinek, berendezéseinek korszerűsítéséhez, működési feltételeinek a javítását, a 
Klub által szervezet kirándulásokat a képviselő-testület a lehetőségeihez mérten idén is 
támogassa. A Pénzügyi Bizottság javaslatára 300.000,- Ft támogatás került betervezésre a 
költségvetésben, így a határozati javaslatban is ez szerepel. 
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
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 
51/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 300.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a Visegrádi Nyugdíjas Klubnak (Visegrád, Széchényi u. 11.) az 
eszközállományának, felszereléseinek, berendezéseinek korszerűsítéséhez, működési 
feltételeinek a javításához, valamint a Klub által szervezet kirándulásokhoz. 
2) A Képviselő-testület a 300.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 15. számú melléklet 12. 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 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
15. npr: Első „MotorVéd” Polgárőr Egyesület 2016. évi támogatási kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A halásztelki székhelyű Első „MotorVéd” Polgárőr Egyesület Pest megye 
teljes közigazgatási területén, tehát Visegrádon is lát el szolgálatot. Legfőképp 
motorkerékpárral autópályákon, autóutakon és egyéb főközlekedési útvonalakon segítik a 
rendőrjárőrök munkáját. Polgárőreik részt vettek már – többek között – a Visegrádról induló 
„Kínok-kínja” országos kerékpárversenyen és az elmúlt két évben a Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok biztosításában is. Tekintettel arra, hogy tagjai ellenszolgáltatás nélkül végzik 
önként vállalt feladataikat, így a jelentkező kiadásokat adományokból igyekeznek fedezni, 
mivel nem részesülnek önkormányzati támogatásban. Erre tekintettel kérik az 
önkormányzatot, hogy lehetőségeihez képest támogassa az egyesület munkáját. Pénzügyi 
fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll. 
 
Félegyházi András: Az előterjesztésben elütés van, mert nem 300, hanem 100 ezer forint 
támogatásról van szó. Tehát kéri, aki ezt a módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 
 



21 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Félegyházi András 
polgármester azon módosító javaslatát, mely szerint  az Első „MotorVéd” Polgárőr 
Egyesületet (2314 Halásztelek, Krúdy köz 7. képviseli: Eszenyi Lajos egyesületi elnök) 
100.000,- Ft-al támogassa az önkormányzat. 
 

Határidő: 2016. március 1. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosított 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 
53/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Első „MotorVéd” 
Polgárőr Egyesület (2314 Halásztelek, Krúdy köz 7. képviseli: Eszenyi Lajos egyesületi elnök) 
támogatási kérelmét elfogadja, az egyesületet 100.000,- Ft-al támogatja.  
2.) A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 15. számú melléklet 15. sora terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Első „MotorVéd” 
Polgárőr Egyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
  

Határidő: 2016. március 1. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr: Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Bálint Zsolt képviselő 

 
Félegyházi András: Felkérte Bálint Zsolt képviselőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Bálint Zsolt: 2015. évre járó képviselői tiszteletdíjából a november és december havit 
szeretné fölajánlani, 1 havi tiszteletdíjat az Áprily Iskoláért Alapítványnak az 5. osztályosok 
osztálykirándulására, további 1 havit pedig a Jung Hedvig Látásáért Alapítvány részére.  
  
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
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 
54/2016. (02.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő 2015. év november és december hónapra járó 2 havi tiszteletdíjának az 
alábbiak szerint történő felajánlását: 
1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget, azaz 53.995,- Ft-ot az Áprily Iskoláért 
Alapítványnak az 5. osztályosok osztálykirándulására, 
1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget, azaz 53.995,- Ft-ot Jung Hedvig Látásáért 
Alapítvány részére. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
Alapítványokkal kötendő támogatási szerződések aláírására. 
 

Határidő: 2016. március 1. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr: Sisak Zsófia a Spartan Race Hungary versenyigazgatójának közterület 

használati díj mérséklése iránti kérelme 
 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Április 9-én egy nemzetközi terepfutó verseny színhelye lesz Visegrád, 
melynek induló és érkező pontja a sportpálya. Ennek használata a sportpálya üzemeltetőjével 
történő egyeztetést igényel. A közterület használati rendeletben meghatározottaktól azt 
javasolja, hogy valamilyen mértékben térjenek el, tekintettel a Visegrádot érintő marketing 
értékre, emellett direkt idegenforgalmi adó bevételt is generál a rendezvény. 
 
Bálint Zsolt: Lesz, ahol ők parkolási díjat is fognak kérni.  
 
Félegyházi András: A parkolás alapvetően nem önkormányzati területeken fog történni. 
Közterületet a Platán sornál és a tornacsarnok előtti murvás területen vennének igénybe 
parkolási célra. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint ez így nem igazán jó, mert az önkormányzat odaadja a 
területet, aztán ők meg pénzt kérnek a parkolásért. 
 
Bártfai István: Egy ekkora verseny egyébként jó reklám Visegrádnak, ami nagy értéket 
jelent, hiszen, ha ezeket a felületeket meg kellene vásárolni reklám céljára, akkor az pénzbe 
kerülne.  
 
Félegyházi András: Valószínűleg, hogy itt egy palotajátékok léptékű rendezvényről lesz szó, 
csak nem három napban, hanem egyben. Nyilván ez nehezen forintosítható, de nagyjából 
olyan 200.000,- Ft-nak megfelelő a reklámérték. 
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Bálint Zsolt: Rögtön az első alkalommal nem adna nekik kedvezményt, majd ha jövőre 
visszajönnek, akkor esetleg. Jó lenne, ha letétbe is helyeznének egy összeget, amiből az 
esetleges károkat fedezni tudják utólag. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A Visegrád név használatára egyébként kértek engedélyt? 
 
Dr Szabó Attila: Nem tud róla. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint nagyon jó, ha ide jön egy ekkora léptékű 
rendezvény, de először kérjék meg a névhasználatra az engedélyt, hiszen van az 
önkormányzatnak erről egy rendelete. Ezt követően lehet dönteni a közterület díjkedvezmény 
kérdésében, tehát azt javasolja, hogy erről a mai ülésen ne döntsenek. 
 
Félegyházi András: A névhasználatról, illetve a címerhasználatról valóban van rendelet, de 
mivel most nem tisztázott, hogy kell-e kérni erre engedélyt, az vizsgálatot igényel, ezért 
elfogadja a javaslatot, így a következő rendkívüli ülésre, március 2-án újra előterjeszti. 
Kérdezte a képviselő-testületet, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül  a „Sisak Zsófia a Spartan Race Hungary versenyigazgatójának közterület 
használati díj mérséklése iránti kérelme” című napirendi pontot levette napirendről. 
 

18. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben sem kérdés, sem hozzászólás nem volt a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
   polgármester               jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    7/2016. 
Határozatok száma: 57-65/2016. (03.02.)  
Rendelet száma:  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. március 2-án megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

1. Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okirat 
módosítása 

2. A visegrádi vegyes (felnőtt és gyerek) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak 
ellátására kötendő feladat ellátási szerződés  

3. Sisak Zsófia a Spartan Race Hungary versenyigazgatójának közterület használati 
díj mérséklése iránti kérelme 

4. Sisak Zsófia a Spartan Race Hungary versenyigazgatójának Visegrád logó, címer 
és névhasználati kérelme 

5. Egyetértés az önkormányzat munkavállalóinak illetményemelésével  
6. Mikesy Tamás képviselői tiszteletdíj felajánlása 
7. Hintenberger András képviselői tiszteletdíj felajánlása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 2-án 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 jegyző  
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette az ülés napirendjét és mivel 
ezzel kapcsolatban módosító javaslat nem érkezett, ezért kérdezte a képviselőket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 
Napirend előtt: 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság megállapította, hogy a 
városközpont közbeszerzésével kapcsolatosan nem történt jogsértés.  
A legalább két éve a Norvég Alaphoz beadott pályázat újraéledt, apró hiánypótlást kértek. Ez 
a Csekő ház felújítására vonatkozó pályázat, talán döntés is lesz hamarosan. 
Az iskola öreg épület felújítására sikerült benyújtani a pályázatot határidőben. 
 

1. npr: Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapító 
okirat módosítása 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A cégbírósági eljárásban a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 
hiánypótlást rendelt el. Az Alapító Okiratból a már hatályon kívül helyezett és a gazdasági 
társaságokról szóló 2006.évi IV. törvényre vonatkozó rendelkezéseket törölni kell. Továbbá a  
Kft felügyelő bizottságára vonatkozó rendelkezésekben tisztázni kell a felügyelő bizottság 
összetételét, mert a Kft. hiteles cégkivonata alapján 4 tagú felügyelő bizottsággal szemben a 
módosítás 5 tagú bizottságot hozott létre 23/2014.(02.13.) számú határozatával 2014. március 
1-től 5 évre szóló megbízatással. A felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó adatok az 
előterjesztésben szerepelnek. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2016. (03.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlési jogait gyakorló 
szerve úgy dönt, hogy a Társaság 268/2015.(12.16.) számú határozattal módosított és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat következő pontjaiból törli a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre vonatkozó utalásokat:   
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Bevezető, I/5. pont, VI/1-2. pont, VI/3.8. pont, VI/4. pont, VI/5.ai. pont, VI/6-6.c. pont, VII/1. 
pont, VII/2-4. pont.   
2) A Képviselő-testület, mint a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlési jogait gyakorló szerve egyúttal úgy dönt, hogy a 
Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
23/2014.(02.13.) számú határozatával 2014. március 1-től 5 évre, 2019. március 1-ig szóló 
megbízatással megválasztott 5 tagú felügyelő bizottság összetételét megerősíti: 
       1. Dr.Újsághy György                   2014.03.01-től -2019.03.01-ig 
          (Esztergom, 1979.03.08., An: Abonyi  Andrea) 2162. Őrbottyán, Csáky Miklós u.1/A.  
      2. Vitézné Gerstmayer Beáta        2014.03.01-től -2019.03.01-ig 
          (Budapest,1971.06.13., An:Basity Krisztina)  2025.Visegrád, Mátyás k. út 60. 
      3. Hintenberger András László    2014.03.01-től -2019.03.01-ig 
           (Esztergom, 1972.04.12.,An: Koncz Edit) 2025. Visegrád, Széchenyi u.10.  
      4. Molnár Erzsébet                       2014.03.01-től -2019.03.01-ig 
           (Veszprém, 1974.10.28., An: Tömpe Erzsébet) 2025. Visegrád, Fő u. 55.  
      5. Illés Gábor Ernő                        2014.03.01-től -2019.03.01-ig 
           (Budapest, 1979.04.05., An: Fehér Gyöngyi Mária) 1145 Budapest, Amerikai út 93.  
3) A Képviselő-testület, mint a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlési jogait gyakorló szerve kéri a Budapest Környéki 
Törvényszéket, mint Cégbíróságot, az ismételten csatolt 23/2014.(02.13.) számú testületi 
határozatra és az újonnan megválasztott felügyelő bizottsági tagok megbízatást elvállaló 
nyilatkozataira figyelemmel vegye nyilvántartásba a felügyelő bizottságot.  
4) A Képviselő-testület, mint a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlési jogait gyakorló szerve egyúttal úgy dönt, hogy Pro 
Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft Alapító Okiratát a Budapest 
Környéki Törvényszék Cégbíróság hiánypótlási felhívása alapján módosítja, s a fenti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.  
5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.  
6) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az általa aláírt, módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Képviselő-testület ezen határozatának egy példányával 
és mellékleteivel - jogi képviselő közreműködésével - terjessze be a Budapest Környéki 
Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz. 
 
Határidő: az Alapító Okirat cégbírósági beterjesztésére 2016. március 10.  
Felelős:    Félegyházi András Polgármester 
 

2. npr: A visegrádi vegyes (felnőtt és gyerek) háziorvosi körzet háziorvosi 
feladatainak ellátására kötendő feladat ellátási szerződés  

 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület a decemberi ülésén az Antemon Szolgáltató Kft-t 
illetőleg Dr Balogh Mónikát bízta meg a háziorvosi feladatok ellátásával. Doktornő 
kérelemmel fordult a testülethez, mely szerint 2016. május 1-től a háziorvosi szolgálat 
működtetését átvenné az önkormányzattól és ő végezné a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
feladatokat Visegrádon. Tehát kérelme egyrészt egy feladat-ellátási szerződés megkötésére 
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irányul, másrészt kéri, hogy az Antemon Szolgáltató Kft. a Fő u. 38. számot telephelyként 
bejegyezhesse a cégbírósághoz, harmadrészt pedig azt is kéri, hogy 2016. március 1-től 2016. 
április 30-ig a készenléti időben is elláthassa a háziorvosi feladatokat Dr Rozsályi Károly 
helyett. Így Dr Rozsályi Károllyal a készenléti időre vonatkozó szerződés megszűnne 2016. 
február 29-én, közös megegyezéssel. Az Antemon Szolgáltató Kft-vel kötendő feladat-ellátási 
szerződés az előterjesztés mellékletét képezi. A feladat-ellátási szerződés akkor lép hatályba, 
ha az Antemon Szolgáltató Kft. a visegrádi területi ellátási kötelezettséggel a felnőtt és 
gyermek háziorvosi ellátásra, valamint az iskola és óvodai egészségügyi ellátásra a működési 
engedélyt megszerezte illetve finanszírozási szerződést kötött az Egészségbiztosítási 
Pénztárral. A háziorvosi rendelő használatára, valamint a berendezési tárgyak használatára, 
eladására vonatkozóan külön megállapodás kerül megkötésre a háziorvosi ellátást végző 
Antemon Szolgáltató Kft-vel. A képviselő-testület álláspontja szerint a berendezési tárgyak 
közül a bútorok és az olyan orvosi eszközök, amelyek nem vagy hosszú idő elteltével 
használódnak el az Antemon Szolgáltató Kft használatába kerülnek, míg a sérülékeny, rövid 
időn belül elhasználódó orvosi műszereket, valamint az asztali számítógépet, monitort, 
nyomtatót pedig az Antemon Szolgáltató Kft könyv szerinti értéken megvásárolja az 
Önkormányzattól. Mindezeken felül Pappné Pintér Klára ápolóval az önkormányzattal 
fennálló munkajogviszony 2016. április 30-val megszűnne, mivel az ő munkáltatója az 
Antemon Kft lesz 2016. május 1-től. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő I. határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2016. (03.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr Rozsályi 
Károllyal (2024 Kisoroszi, Széchényi út 167.) a betöltetlen Visegrád város közigazgatási 
területére kiterjedő vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak 
ellátására 2015. március 27-én kötött és 2015. december 4-én módosított megbízási 
szerződést Dr Rozsályi Károly kérésére közös megegyezéssel 2016. február 29-vel felmondja, 
ezzel az időponttal a megbízási szerződés megszűnik.  
2) A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy az Antemon Szolgáltató Kft-t (1032 
Budapest, Szőlő u. 74. V. em. 26.) 2016. március 1-től 2016. április 30-ig havi bruttó 150.000 
Ft-ért megbízza a betöltetlen Visegrád város közigazgatási területére kiterjedő vegyes (felnőtt 
és gyermek) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak készenléti időben történő ellátására.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy az Antemon 
Szolgáltató Kft-vel a határozat mellékletét képező tartalommal Visegrád Város Önkormányzat 
nevében a megbízási szerződést aláírja. 
4) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy dr. Rozsályi Károlyt a 
képviselő-testületi döntésről írásban értesítse, egyúttal megköszönve Visegrádon helyettesítés 
keretében végzett, áldozatkész háziorvosi munkáját.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő II. határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2016. (03.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a visegrádi területi 
ellátási kötelezettséggel a felnőtt és gyermek háziorvosi, valamint az iskola és óvodai 
egészségügyi ellátás működtetésével a működtetéshez szükséges engedélyek beszerzését 
követően 2016. május 1-től megbízza az Antemon Szolgáltató Kft-t (1032 Budapest, Szőlő u. 
74. V. em. 26.). Az Antemon Szolgáltató Kft a megbízást a háziorvosi/házi gyermekorvosi, 
iskola és óvoda egészségügyi orvosi tevékenység esetében dr. Balogh Mónika orvos útján 
látja el. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Antemon Szolgáltató Kft-vel a visegrádi vegyes 
(felnőtt és gyermek) körzet feladatainak vállalkozás keretében történő működtetésére – a 
határozat mellékletét képező tartalommal - feladat-ellátási szerződést köt, a szerződés 
kötéséhez hozzájárul.  
3) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Antemon Szolgáltató Kft a gazdasági 
társaság telephelyeként az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Visegrád Fő u. 38. 
számú ingatlant a Budapest Környéki Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz bejegyeztethesse. 
4) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Antemon Szolgáltató Kft-vel a Visegrád Fő u. 38. 
szám alatti háziorvosi rendelő, hozzá tartozó váróterem használatára, valamint a berendezési 
tárgyak használatára, eladására vonatkozóan külön szerződéseket köt.   
5) A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja a visegrádi háziorvosi rendelő használatára, 
valamint a berendezési tárgyak használatára, eladására vonatkozóan előterjesztett szerződés 
tervezeteket.  
6) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében az Antemon Szolgáltató Kft-vel kötendő feladatellátási szerződés, 
valamint a háziorvosi rendelő használatára, valamint a berendezési tárgyak használatára, 
eladására kötendő szerződések aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. március 10. 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő III. határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2016. (03.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pappné Pintér Klára 
(2021 Tahitótfalu, Hársfa u. 8.) az önkormányzat által működtetett háziorvosi szolgálat 
keretében az ápolói, körzeti nővéri feladatainak ellátására 2015. május 1-től Visegrád Város 
Önkormányzattal fennálló munkajogviszonyát, mivel 2016. május 1-től az önkormányzat 
helyett Visegrád város közigazgatási területére kiterjedő vegyes (felnőtt és gyermek) 
háziorvosi körzet működtetését az Antemon Szolgáltató Kft végzi, 2016. március 31-vel 30 
napos felmondási idővel felmondja. A munkajogviszony megszűnésének időpontja 2016. 
április 30-a.  
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Pappné Pintér Klára 
munkajogviszony megszüntetése kapcsán a szükséges munkáltatói intézkedéseket Visegrád 
Város Önkormányzat nevében tegye meg.  
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. március 31. 

 
3. npr: Sisak Zsófia a Spartan Race Hungary versenyigazgatójának közterület 

használati díj mérséklése iránti kérelme 
 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: 2016. januárjában Sisak Zsófia, a Spartan Race Hungary 
versenyigazgatója egyeztetés céljából kereste fel Visegrád Város Önkormányzatát. Idén 
április 9-én ugyanis itt rendezik meg a Spartan Race elnevezésű akadályfutó versenyt, melyre 
ez idáig 18 országból mintegy 4000 versenyző jelentkezett. A szervezők szerint a versenyzők 
száma a nevezési időszak végére elérheti az 5000 főt. A város számos közterülete közül a 
Mozi köz alatti területeket (ún. közrétet) parkolás céljából, a Platán sor alatti területet 
(Nagyparkot) és a volt kemping területét pedig akadálypálya felállításának céljából egy napon 
keresztül használnák a versenyzők, a többi területen csak keresztülfutnának. A 
versenyigazgató 2016. február 15-én azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 
tekintettel a verseny nagy létszámú résztvevőjére és az esemény Visegrádra gyakorolt 
marketing hatására, kedvezményesen bocsássa rendelkezésükre az érintett közterületeket, 
azaz a Mozi köz alatti területet (ún. közrét) és a Platán-sor alatti területet (Nagypark). 
Az előterjesztés három határozati javaslat alternatívát tartalmaz, melyek közül a B) 
alternatívát javasolja elfogadni, amely 50%-os kedvezményt jelentene a közterület használati 
díjból. 
 
Schüszterl Károly: Tudomása szerint a volt kemping területét is igénybe veszik, azért nem 
kell fizetniük? 
 
Félegyházi András: Az nem közterület. De természetesen a rendeletben előírt kauciót le kell 
tenniük.  
 
Bálint Zsolt: Nem érti, hogy miért kell engedményt adni egy első alkalommal  
megrendezésre kerülő rendezvénynek, holott éppen arról megy a vita, hogy a palotajátékokon 
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1000 Ft lesz a belépő a vásártérre. Személy szerint nem ért egyet a javaslattal, ő a C) 
alternatívát támogatja, az egészet fizessék ki, sőt a kaución kívül még tegyenek le letétbe is 
pénzt az esetleges károkozásért, hogy ne utólag kelljen tőlük pénzt kérni.  
 
Félegyházi András: Mivel több javaslat, illetve hozzászólás nem hangzott el. Először Bálint 
Zsolt képviselő által javasolt C) alternatívát teszi fel szavazásra. Kérdezte a képviselőket, aki 
tehát a teljes közterület használati díj megfizetésével ért egyet, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 3 
ellenszavazat nélkül a a Spartan Race Hungary közterület használati díj mérséklése iránti 
kérelme tárgyában C) határozati javaslatot elutasította. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az általa javasolt B) alternatívával, azaz az 
50%-os kedvezmény adásával ért egyet, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2016. (03.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sisak Zsófia a Spartan 
Race Hungary versenyigazgatójának közterület használati díj mérséklése iránti kérelmének 
helyt ad, azaz 2016. április 9-én az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező „Közrét” és 
a „Nagypark” közterületek a Spartan Race Hungary közösségi rendezvény megrendezése 
céljából történő használatáért fizetendő közterület-foglalási díj 25.000 Ft/nap/terület, a 
„közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről” 
szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklet 
20. pontja alapján fizetendő közterület-foglalási díj 50%-a.  
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Sisak Zsófia a Spartan 
Race Hungary versenyigazgatója 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: 2016. április 8. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Sisak Zsófia a Spartan Race Hungary versenyigazgatójának Visegrád logó, 

címer és névhasználati kérelme 
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Sisak Zsófia a Spartan Race Hungary versenyigazgatója azzal a kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz, hogy a 2016. április 9-én megrendezésre kerülő Visegrád Sprint 
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elnevezésű versenyhez kapcsolódóan engedélyezze a „Visegrád” név, valamint a város 
logójának és címerének használatát. A helyi rendelet szerint a címer és a logó használata 
külön engedélyhez kötött szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek által, melyhez a 
képviselő-testület engedélye szükséges.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2016. (03.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a 
Spartan Race Hungary Kft (2900 Komárom, Kelemen L. u. 1.) részére a „Visegrád” név, 
valamint Visegrád címerének és logójának használatát a 2016. április 9-én megrendezésre 
kerülő „Visegrád Sprint” elnevezésű versenyen Visegrád idegenforgalmi népszerűsítése 
céljából.  
2) Visegrád címerét és „Millenniumi logóját” kizárólag a heraldikai szabályok 
betartásával, hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, arányának, színeinek, a címer 
egységes szerkezetének megőrzésével szabad használni. A címert és a „Millenniumi logót” 
csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, amely mérték a hiteles ábrázolást nem sérti. 
3) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az engedélyről a 
testületi határozatnak megfelelően írásban értesítse a Spartan Race Hungary Kft-t. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: Egyetértés az önkormányzat munkavállalóinak illetményemelésével  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A február 10-i testületi ülésen a képviselő-testület elfogadta az 
önkormányzat 2016. évi költségvetését és ezzel együtt az önkormányzat munkavállalóinak 
illetményemelését is március 1-től. A dátum egy félreértésen alapult, illetőleg a Pénzügyi 
Bizottságnak nem volt egyértelmű utasítása, de a költségvetés lehetőséget biztosít arra, hogy 
hasonlóképpen, mint hogyan a köztisztviselőknél, úgy az önkormányzati dolgozóknál is 
visszamenőleg január 1-től történjen meg a béremelés.  A február 17-i zárt ülésen napirenden 
volt a téma, mert úgy gondolta, hogy személyiségi jogok védelmében szerencsésebb zárt 
ülésen tárgyalni ezt a témát, de akkor képviselői javaslatra mégsem tárgyalta a testület, mert 
szerette volna a képviselő-testület, ha ez inkább nyílt ülés keretében kerülne megtárgyalásra. 
Tehát a bérrendezés visszamenőlegesen január 1-től végrehajtható, a költségvetésben 
rendelkezésre áll a pénzügyi forrás. 
 
Bálint Zsolt: Tehát a keretet már megszavazta a testület a költségvetés megszavazásakor, 
most csak arról kell dönteni, hogy visszamenőleg január 1-től adja meg. 
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Félegyházi András: Igen. Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás 
nem volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2016. (03.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértőleg jóváhagyja, hogy az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének intézmények (Önkormányzat, Városi Konyha, 
Fellegvár Óvoda, Mátyás Király Művelődési ház, Polgármesteri Hivatal) személyi juttatások 
során rendelkezésre álló forrás terhére az intézményvezetők a vezetésük alá tartozó intézmény 
munkavállalói esetében visszamenőleg 2016. január 1-től illetményemelést hajtsanak végre.  
2) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy a vezetésük alá tartozó intézmény 
munkavállalói esetében az illetményemelést hajtsák végre és a szükséges munkáltatói 
intézkedéseket tegyék meg.  
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az intézményvezetőket írásban tájékoztassa a 
képviselő-testületi döntésről.   
 
Határidő: 2. és 3. pontok esetében azonnal 
Felelős: 2. pont esetében intézményvezetők 
  3. pont esetében jegyző 
 

6. npr: Mikesy Tamás képviselői tiszteletdíj felajánlása 
Előterjesztő: Mikesy Tamás képviselő 

 
Félegyházi András: A képviselő úr 1 havi tiszteletdíját az Ifjúsági Sziget Egyesület részére, 1 
havi tiszteletdíjat pedig  a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium részére ajánl föl. Kérdezte 
a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2016. (03.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő 2016. év tiszteletdíjából összesen 107.990,- Ft felajánlását az 
alábbiak szerint: 
1 havi tiszteletdíjat 53.995,- Ft-ot  az Ifjúsági Sziget Egyesület részére 
1 havi tiszteletdíjat 53.995,- Ft-ot a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium részére. 
 



11 

2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
felajánlás kapcsán a támogatási szerződések aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: Hintenberger András képviselői tiszteletdíj felajánlása 
Előterjesztő: Hintenberger András képviselő 

 
Félegyházi András: A képviselő úr 1,5 havi tiszteletdíjat a Szent György Lovagrend részére, 
fél havi tiszteletdíjat pedig az Ifjúsági Sziget Egyesület részére ajánl föl. Kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2016. (03.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Hintenberger András képviselő 2016. év tiszteletdíjából összesen 107.990,- Ft felajánlását az 
alábbiak szerint: 
1,5 havi tiszteletdíjat 80.993,- Ft-ot a Szent György Lovagrend részére 
0,5 havi tiszteletdíjat 26.998,- Ft-ot az Ifjúsági Sziget Egyesület részére. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
felajánlás kapcsán a támogatási szerződések aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

Kmf. 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
   polgármester               jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Szám:    8/2016. 
Határozatok száma: 66-83/2016. (03.16.)  
Rendelet száma:  4/2016 (03.17.) 
   5/2016 (03.17.) 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. március 16-án megtartott nyílt üléséről 

 
1. Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészítéséről 
2. Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) 2016. évi 

támogatása  
3. Élelmiszer áruház (CBA) megépítésének elősegítése érdekében szükséges 

döntések  
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 

ülés között eltelt időszak eseményeiről 
5. Vis maior pályázaton (Áprily völgyi vízfolyás partoldalának, Újkert és Kilátó 

utcák melletti partfalnak omlása miatt önkormányzati tulajdonban keletkezett 
károk megtérítése és helyreállítása) való részvétel 

6. A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események 
szolgáltatási díjairól szóló 1/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet módosítása  

7. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása  

8. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
9. Bártfai István sportpálya üzemeltetőjének kérelme a sportpálya üzemeltetésére 

biztosított 2014. évi támogatás első félévi összegének a pénzügyi rendezésére 
10. Visegrád, Török u. 7. szám alatti társasház 2. számú lakás megvételére érkezett 

vételi ajánlat megvitatása 
11. A 98/2014 (04.17.) Ökt. határozat (378/4, 392/7 és a 399/2 hrsz.-ú ingatlanok 

csereszerződése) módosítása 
12. Megemelt mértékű képviselői tiszteletdíj finanszírozására a 2016. évi 

költségvetésben pénzügyi forrás biztosítása 
13. 2016. évi éves közbeszerzési terv elfogadása 
14. Házi segítségnyújtási feladatok ellátására a Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel 

feladatellátási szerződés kötése  
15. Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 

megállapodás módosításának jóváhagyása 
16. Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 4. számú lakására vonatkozó 

pályázat kiírása  
17. Királyi Találkozó Kft. közterület használati díj megfizetésétől való eltekintés 

iránti kérelmének megvitatása 
18. Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
19. Bálint Zsolt képviselői tiszteletdíjának felajánlása 
20. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 16-án 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 jegyző  
 
 
Meghívott: 
 
    Cseke László Pro Visegrád Kft. ügyvezető 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Bálint Zsolt képviselő jelezték, hogy kicsit késnek. Ismertette az ülés 
napirendjét és mivel ezzel kapcsolatban módosító javaslat nem érkezett, 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 Bálint 
Zsolt képviselő nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészítéséről 
Előterjesztő: Cseke László Pro Visegrád Kft. ügyvezetője 

 
Félegyházi András: Felkérte Cseke Lászlót, a Pro Visegrád Kft ügyvezetőjét, hogy röviden 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Cseke László: Miután a Kulturális Bizottság tárgyalta a beszámolót, és már több alkalommal 
tartottak egyeztetést ez ügyben, ezért az írásos beszámolóhoz - melyet minden képviselő 
megkapott – nem kíván kiegészítést tenni. Amennyiben kérdés van szívesen áll rendelkezésre.  
 
Mikesy Tamás: A bizottság valóban tárgyalta, az idei palotajátékok kicsit másként lesz, így a 
szervezés már szeptemberben megkezdődött. Ezeken a megbeszéléseken a bizottság, illetve a 
testület tagjai több-kevésbé részt vettek, tehát információ hiányban nem szenvednek. A 
bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót. A változásokról az áprilisi Visegrádi Hírekben 
lesz először tájékoztatás a lakosság részére, ami a tervek szerint ez a tavasz és a nyár 
folyamán folytatódik. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
ezért kérdezte a képviselőket, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bálint 
Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkkormányzat Képviselő-testületének 
66/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Cseke László 
beszámolóját a 2016. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészületeiről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) 2016. évi 

támogatása  
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
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Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Mint ismeretes az önkormányzat és az egyesület 2010. április 21-én egy 
középtávú együttműködési megállapodást kötött, melynek 1. pontjában az önkormányzat 
vállalta, hogy az egyesület részére feladatainak ellátásához évente támogatást biztosít.  
Az egyesület elnöke Cseke László kérelmezte az önkormányzattól, hogy 2016. évben is az 
együttműködési megállapodás értelmében támogassa az önkormányzat az egyesületet. Tehát 
ennek a támogatásnak az odaítéléséről szól az előterjesztés és a javaslat. 
 
Cseke László: Elmondta, hogy az elmúlt években az már egyértelművé vált, hogy nem egy 
haszontalan munkáról van szó, ami a TDM szervezetet illeti. Az elmúlt évet is pozitív 
eredménnyel tudták zárni. Visegrád egy 30-as toplistán a 17. helyen szerepelt az eltöltött 
vendégéjszakák számát tekintve. Az 51%-os önkormányzati támogatás mellett 49%-ot tudtak 
felmutatni saját erőből és továbbra is azon vannak, hogy az önkormányzatnak egyre kevesebb 
támogatást kelljen nyújtania. Úgy gondolja, hogy mindenképpen pozitív az, hogy van egy 
olyan szervezet, amely össze tudja fogni a szálláshely adókat, az éttermeket, a különböző 
idegenforgalmi helyeket és segíteni tudja az önkormányzat munkáját is.  
 
Félegyházi András: A szervezet működése valóban nagyon fontos Visegrádnak és lényeges, 
hogy a saját bevétele is egyre növekszik, ami az ott dolgozók kreativitásának köszönhető.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előerjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bálint 
Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesületet (2025 Visegrád, Fő u. 81., képviseli: Cseke 
László elnök) 2016. évben a működési kiadásainak finanszírozására 13.775.000.- Ft összegű 
támogatásban részesíti. 
2) A képviselő-testület a támogatást az önkormányzat és a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesület között 2010. április 21-én létrejött középtávú 
együttműködési megállapodás 1. pontjában vállalt kötelezettsége terhére az előző évi 
idegenforgalmi adóbevételéből biztosítja. 
3) A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület támogatására a 
13.775.000 Ft támogatási összeg az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 
(II.11.) számú rendelet 15. számú melléklet 7. (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) soron 
rendelkezésre áll. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
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Határidő: azonnal 
 

- Bálint Zsolt képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület 6 fővel (7 
főből)  van jelen, határozatképes –  

 
3. npr: Élelmiszer áruház (CBA) megépítésének elősegítése érdekében szükséges 

döntések  
 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A fontos előzményeket az előterjesztés tartalmazza, így azok 
részletezésére nem tér ki. Legutóbbi egyeztetésükön Halmschlager úrral abban maradtak, 
hogy március 10-ig megkapja az önkormányzat a megvalósítás ütemezését, valamint az ehhez 
szükséges terület igényt. Ez a határidőig, ténylegesen nem érkezett meg, illetve egy vételi 
ajánlatot is tett az önkormányzat még január folyamán az épületre vonatkozóan, de erre sem 
érkezett válasz írásban, ezért az előterjesztésben lévő határozati javaslattal arra tesz javaslatot, 
hogy az önkormányzat indítsa el a kisajátítási eljárást, illetve amennyiben a beruházó a 
szükséges adatokat megfelelő pontossággal megküldi, akkor a testület hajlandó ismét 
napirendre tűzni a kérdést. 
 
Bálint Zsolt: Milyen költsége van a kisajátításnak? 
 
Dr Szabó Attila: Pontos költséget még nem lehet most tudni, egy független igazságügyi 
szakértő értékbecslése áll rendelkezésre, melyet az önkormányzat kért meg, ez az ingatlan 
értékét 48 millió forintban határozta meg, de nyilván a kisajátítási eljárás során az azt végző 
hatóság is ki fog rendelni egy igazságügyi szakértőt, aki szintén felértékeli. Mindezek mellett 
a szakértői díj, eljárási költségek, kisajátítási terv készítésének költsége lesz még, melyet a 
jogszabály szerint egy összegben kell kifizetni. 
 
Félegyházi András: Az ehhez szükséges összeget a szakértői anyag alapján a képviselő-
testület az idei költségvetésbe betervezte.  
 
Bálint Zsolt: A kisajátítástól függetlenül, ha a mostani ABC helyén út lesz, azért valaki fogja 
müködtetni egy új áruházat, ugye? 
 
Félegyházi András: Természetesen a rendezési terv és az önkormányzat megfogalmazott 
szándéka, hogy legyen egy élelmiszer áruház. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat 
belekényszerült ebbe a helyzetbe, mivel az elmúlt három évben eredménytelen volt az áruház 
vezetőségével való megegyezés, habár ahhoz az önkormányzat minden segítséget megadott.  
 
Schüszterl Károly: Ezen felül ő már semmilyen kártérítési igénnyel nem állhat elő?  
 
Dr Szabó Attila: A kisajátítási törvény szerint, ha a kisajátítás során a Pest Megyei 
Kormányhivatal hoz egy határozatot, akkor az abban foglalt összeget a szakértői vélemény 
alapján ki kell fizetni. Ha ő vitatja az összeget, akkor bírósághoz fordulhat, de ott is kifognak 
rendelni egy szakértőt aki ezt ellenőrzi, de csak az ingatlan értékét vizsgálják, az elmaradt 
hasznot nem. A kisajátítási törvény szerint nem bír relevanciával, hogy az adott ingatlanon 
egy áruház vagy egy sima lakóház áll, csak az építmény piaci értékét vizsgálhatják a 
szakértők. 
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- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a 
képviselő-testület 7 fővel (7 főből) jelen van, határozatképes –  

 
Félegyházi András: A kisajátítási eljárás alatt is üzemelhet az áruház. Mivel a témával 
kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a Visegrád Rév u. 10. 
(92 hrsz-ú) szám alatti „kivett áruház” művelési ágú 975m2 területnagyságú ingatlan 
(továbbiakban: ingatlan) esetében a városközpont megközelítése, az általános iskola 
kiszolgálása, Rév utca parkolási gondjainak megoldása, valamint a városközponti 
önkormányzati ingatlanok értékének felértékelődésének elősegítése, azaz a kisajátításról szóló 
2007. évi törvény CXXIII. törvény (továbbiakban: kisajátítási törvény) 2§ c) pontjában 
meghatározott terület- és településrendezési közérdekű cél megvalósítása érdekében a 
kisajátítási törvény 1§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva kisajátítási eljárás 
megindítását kérelmezi az illetékes Pest Megyei Kormányhivatalnál.   
2) A Képviselő-testület a kisajátításhoz szükséges szakértői díjat, vételárat, kártalanítást és 
egyéb járulékos költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) 
önkormányzati rendelet 13. számú melléklet 2. (ingatlan beszerzés 92 hrsz) illetve a 16. számú 
melléklet általános tartalék sorok terhére biztosítja.   
3) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a kisajátítási terv megrendelésére, aláírására, 
a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak aláírására, valamint a 
kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, 
meghatalmazások megtételére.  
4) Amennyiben az új élelmiszeráruház megépítéséhez szükséges önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő ingatlanokból szükséges területigényekkel kapcsolatban konkrét (hrsz-ot, 
területnagyságot tartalmazó) egyértelmű írásbeli szándéknyilatkozat érkezik az 
élelmiszeráruházat építő gazdasági társaságtól, akkor a képviselő-testület a 
szándéknyilatkozat tartalma alapján dönthet akár az 1. pont alapján elindított kisajátítási 
eljárás a jogszabály adta lehetőségek között történő felfüggesztés vagy visszavonás iránti 
kérelmezéséről.    
 

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a 

két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az anyag kiküldésre került, olyan határozat nincs, amely határidő 
módosítást igényel. Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
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ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2016. február 10 – 2016. március 16.  közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: Vis maior pályázaton (Áprily völgyi vízfolyás partoldalának, Újkert és 

Kilátó utcák melletti partfalnak omlása miatt önkormányzati tulajdonban 
keletkezett károk megtérítése és helyreállítása) való részvétel 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: 2016. február 10-én a szélsőségesen esős időjárás miatt Visegrádon több 
önkormányzati tulajdonú ingatanban történt károsodás. Az Áprily völgyi időszakos 
vízfolyásban nagy mennyiségű csapadékvíz zúdult le, melynek következtében a partoldal 
mederoldala kb. 10 méter hosszban kimosódott, a kimosódás által a közvetlen 
szomszédságban lévő útként működő közterület egy része beszakadt. Az Újkert utca melletti 
időszakos vízmosásban lezúduló víz által lehozott hordalék a mederből kilépve az útban és az 
út vízelvezetését szolgáló rácsos átereszben kárt okozott. Az áteresz megsüllyedt, az út aszfalt 
burkolata kitöredezett így kialakult szintkülönbség közlekedésre veszélyt jelent. Szintén az 
Újkert utcában az út melletti partoldal az esőzés után omlásnak indult. Az amúgy is szűk utca 
szélességéből mintegy 50-50 cm szélességet az omladék elfoglal. A helyszín és 
talajviszonyok miatt a partoldal további omlása várható. Illetőleg a Kilátó utcában és az 
utcából nyíló út melletti partoldal 20 illetve 10 méter hosszban omlásnak indult. Az omladék 
az út forgalmi szélességét elzárta, lecsökkentette. A káreseményt, annak bekövetkezésétől 
számított 7 napon belül bejelentettük az ebr42 elektronikus rendszeren. Helyszíni szemle 
keretében a Pest megyei Kormányhivatal, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és 
Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint a Belügyminisztérium Pince- és 
Partfalveszély-elhárítási Szakértői Bizottság illetékes munkatársai megvizsgálták a 
káresemények helyszíneit, amelyről jegyzőkönyveket készítettek. Megállapították, hogy a 
bejelentés jogos, ezért támogatják az önkormányzati ingatlanokban keletkezett károk 
megtérítésére és az eredeti állapot helyreállítása miatt beadandó vis maior támogatási 
kérelmét. A pályázaton az önkormányzat magasabb mértékű legfeljebb 90 %-os mértékű 
támogatást igényelhet. A helyreállítás költségei szakértő által készített tervezői költségbecslés 
alapján bruttó 52.907.819.-Ft, melyből a vis maior igény 47.617.037.-Ft, saját forrás 
5.290.782.-Ft. Az önrész összege az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 
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általános tartalék során rendelkezésre áll. Az előterjesztésben az Újkert utcai áteresz elírás 
miatt 479 hrsz-on szerepel, a helyes szám 463 hrsz.  
 
Bártfai István: Mi a helyzet az érintett épületekkel, tud-e az önkormányzat segítséget 
nyújtani, ha igény van rá? 
 
Dr Szabó Attila: Szóban érkezett jelzés egy ingatlan tulajdonostól, de írásban ilyen jellegű 
kérelem nem érkezett be, annak beérkezése után az önkormányzat megvizsgálja annak 
lehetőségét, hogyan tud magán tulajdonba lévő ingatlanok kárelhárításában segítséget 
nyújtani. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Belügyminisztérium által a ”vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól” 
szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján meghirdetett 2016. évi vis maior tartalék 
támogatására kiírt pályázaton részt vesz. 
2) A káresemény a 2016. február 10-i heves esőzések miatt a Visegrád Áprily völgyi időszakos 
vízfolyás partoldalának, Újkert és Kilátó utcák melletti partfalnak omlása miatt a Visegrád 
067/1, 1638, 463, 479, 480, 701 és 973 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban 
keletkezett károk. 
3) A káresemény forrásösszetétele: 

                                                               adatok Ft-ban 

Megnevezés 2016. év % 
            Saját forrás 5.290.782.-Ft 10 

Biztosító kártérítése 0.-Ft   0 
Egyéb forrás 0 Ft   0 
Vis maior igény 47.617.037.-Ft   90 
Források összesen 52.907.819.-Ft  100 

 
4) A károk helyreállításának (tervezői költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
52.907.819.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
5) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 067/1, 1638, 463, 479, 
480, 701 és 973 hrsz.-ú ingatlanok Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát képezik. 
6) A bekövetkezett káreseménnyel érintett ingatlanokra vonatkozóan az Önkormányzat nem 
rendelkezik biztosítással, ezért ezen ingatlanokra biztosítási összeget nem igényelt. 
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7) A bekövetkezett káreseménnyel érintett 463, 479, 701 és a 973 hrsz.-ú ingatlanok (út, 
közterület) a közúti közlekedést szolgálják, a lakóházak megközelítését biztosítják. 
8) Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal ezt a feladatát nem tudja 
ellátni. Egyúttal vállalja a károsodott ingatlannak költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
9) A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.11.) 
önkormányzati rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
10) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a pályázati kiírás minden szakaszában eljárjon. 
  
Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. március 25. 
 

6. npr: A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események 
szolgáltatási díjairól szóló 1/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet módosítása  

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A rendelet módosítására azért tesz javaslatot, mert annak egyik szakasza 
tartalmazza azt a kitételt, hogy a hivatali házasságkötések esetén az önkormányzat biztosítja a 
gépi zenét. Alapvetően ilyen szolgáltatás nincsen, de mivel a rendeletben szerepel, ezért az 
Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda minden évben megkeresi a hivatalt, hogy fizessen szerzői 
jogdíjat. Tehát mivel a házasságkötések alatt sem gépi, sem élőzene szolgáltatás nincs, ezért 
javasolja a gépi zene szolgáltatás kitételt a rendeletből kivenni. Továbbá mivel a felújított 
polgármesteri hivatal tanácsterme sokkal nívósabb a réginél, ezért a hivatalon belüli 
házasságkötés díját 20.000,- Ft-ról 25.000,- Ft-ra javasolja emelni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a házasságkötések, a bejegyzett élettársi 
kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 1/2012. (I.26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 4/2016.(III.17.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2016. (III.17.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási 
díjairól szóló 1/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi -  

 
7. npr: A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása  
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
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Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Mivel az önkormányzatnak külön alapító okirata nincsen, 
alaptevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 
szabályozza. 2016. január 1-től ismételten változtak az alaptevékenységet meghatározó 
kormányzati funkciókódok. Ebből kifolyólag a rendelet mellékletébe számos ilyen 
kormányzat funkciókódot kell betenni, ami rendeletmódosítást igényel. Ezen kívül a testület 
már korábban döntött a szervezeti átalakításról, ebből kifolyólag megszüntette az aljegyzői 
tisztséget, így az erről szóló részeket hatályon kívül szükséges helyezni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a képviselő-testület és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 5/2016.(III.17.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2016. (III.17.) 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 -  

 
8. npr: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A hivatal alapító okiratának módosítása legutóbb 2013. novemberében 
történt. Mint ahogyan az előző napirend keretében is elmondta, változtak a kormányzati 
funkciókódok egy új alaptevékenységet kell beemelni a hivatal alaptevékenységei közé. A 
jogszabály által előírt formai szövegezéssel a hivatal elkészítette az alapító okirat 
módosításának tervezetét.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjától a Visegrádi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát jelen határozat 1. 
számú melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
- Az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 
 
9. npr: Bártfai István sportpálya üzemeltetőjének kérelme a sportpálya 

üzemeltetésére biztosított 2014. évi támogatás első félévi összegének a pénzügyi 
rendezésére 

 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: 2013-ban hosszú egyeztetések után sikerült létrehozni egy megállapodás 
módosítást, amely a sportpálya üzemeltetővel Bártfai Istvánnal jött létre, mivel korábban nem 
volt rendezve a sportpálya üzemeltetésének pénzügyi feltételei. Ennek a megállapodásnak a 
keretében a sportpálya üzemeltetője minden évben 800.000,- Ft támogatást kap ennek a 
feladatnak az ellátásához, melyet évente kétszer 400.000,- Ft-onként fizet ki az önkormányzat. 
A korábbi évek elmaradását egy összegben kapta meg az üzemeltető, ezért 2014-ben azt kérte, 
hogy arra az évre vonatkozó éves támogatási összeg 2015-ben kerüljön kifizetésre. Ennek az 
egyik fele 2015-ben kifizetésre került, a másik fele nem. Tehát ezt az elmaradást idén kellene 
kifizetni, amennyiben a testület elfogadja a határozatot.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül  (Bártfai István érintettség okán nem szavazott)  a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bártfai István (2025 
Visegrád, Mátyás király u. 27.), a Visegrádi Sport és Szabadidőcentrum üzemeltetője részére - 
a sportpálya üzemeltetésére biztosított 2014. évi támogatás első félévi összegének a pénzügyi 
rendezése érdekében - az Önkormányzat által átutalt, majd általa visszautalt 400.000 Ft 
összegű támogatást az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) 
önkormányzati rendelet 15. számú melléklet 19. (Egyéb támogatások) soron rendelkezésre 
álló pénzügyi forrás terhére támogatásként ismételten kifizeti.  
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Bártfai Istvánnal az 
1. pontban foglalt ügy kapcsán kötendő szerződés aláírására. 
  

Határidő: 2016. március 23. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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10. npr: Visegrád, Török u. 7. szám alatti társasház 2. számú lakás megvételére 
érkezett vételi ajánlat megvitatása 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Mint ismeretes a Török u. 7. szám alatt egy három lakásos társasház van, 
melyben egy 18 m²-nyi lakás az önkormányzat tulajdonát képezi. Ezt az elmúlt évben kétszer 
is eladásra hirdette meg az önkormányzat, de a pályázat mindkétszer eredménytelenül zárult, 
vételi ajánlatok nem érkeztek. Idén Vígh Sándor Antal és Vígh Sándor Antalné Visegrád 
Török u. 7. szám alatti lakosok vételi szándékot jelentettek be az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Visegrád Török u. 7. szám alatt található 533/A/2 hrsz-ú „öröklakás” 
művelési ágú 17,8 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlan és az ingatlanhoz tartozó 
533 hrsz ingatlanban lévő eszmei közös tulajdonú hányad hányad megvételére. Az ingatlan 
megvételére vételi ajánlatuk 1.620.000,- Ft, melyet egyenlő részletekben 9 év alatt havi 
15.000.-Ft-os részletekben tudnák kifizetni. Az önkormányzat által készíttetett értékbecslés 
1.800.000,- Ft-ban határozta meg az ingatlan vételárát, tehát a vételi ajánlat 10%-on belül van. 
Ilyen esetekben, ha részletekben történik a kifizetés, akkor tulajdonjog fenntartással kerül 
értékesítésre az ingatlan. A Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrző Bizottság 2016. március 8-án 
tartott ülésén megtárgyalta a kérelmet és tekintettel arra, hogy egyéb érdeklődés nem volt a 
házra a fenti feltételekkel javasolja a képviselő-testületnek az ingatlan eladását. 
 
Bálint Zsolt: A bizottság valóban támogatta a javaslatot, ő személy szerint jobban örült volna 
neki, ha kezdőrészletként egy nagyobb összeget befizetnek és utána kezdenek törleszteni, de a 
bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztésben szereplő javaslatot támogatja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve egyéb hozzászólás nem 
volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vígh Sándor és Vigh 
Sándor Antalné (2025 Visegrád, Török u. 7.) a Visegrád, Török u. 7. szám alatt található 
533/A/2 hrsz-ú „öröklakás” művelési ágú 17,8 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú 
ingatlan és az ingatlanhoz tartozó 533 hrsz-ú ingatlanban lévő eszmei közös tulajdonú hányad 
megvételére érkezett vételi ajánlatát elfogadja.  
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlant 1.620.000,- Ft 
vételáron értékesíti Vígh Sándornak és Vígh Sándornének (2025 Visegrád, Török u. 7 ). A 
vételárat vevők havi 15.000,- Ft-os egyenlő részletekben kötelesek Visegrád Város 
Önkormányzat részére megfizetni 9 éves (108 hónapos) futamidővel.   
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Vígh Sándor és Vígh 
Sándornéval kötendő adás-vételi szerződés aláírására. 
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Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

11. npr: A 98/2014 (04.17.) Ökt. határozat (378/4, 392/7 és a 399/2 hrsz.-ú ingatlanok 
csereszerződése) módosítása 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Még 2009-ben döntött a képviselő-testület arról, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező Apátkúti patak ingatlanból 68 m²-es területrészt a 399/2 hrsz-ú magán 
ingatlanhoz csatol. Cserébe a magán ingatlan tulajdonosai 65 m²-t az önkormányzati tulajdonú 
392/7 hrsz-ú közterülethez adnak. A testületi határozatnak megfelelően a földmérő 
elkészítette a változási vázrajzot, de mivel a családon belüli örökösödési vita folytán nem 
minden tulajdonos írta alá a változási vázrajzot. 2014-ben rendeződött a történet, amikor 
újrazáradékolták a vázrajzot, a képviselő-testület a szándékát egy újabb határozatában 
megerősítette. Ennek megfelelően elkészült a telekalakítás és a csereszerződés, aláírásra is 
került az ingatlan-nyilvántartásban szereplő személyekkel. Ezt követően az önkormányzat a 
telekalakítási eljárást megindította a földhivatalnál. Viszont a tulajdonos a csereszerződés 
aláírást követően még a telekalakítás jóváhagyását megelőzően eladta a tulajdonrészét a 
vejének és ezáltal mire a telekalakítást jóváhagyta a földhivatal és bejegyzésre került volna az 
ingatlan-nyilvántartásba, addigra megváltoztak a tulajdonviszonyok a magán ingatlanban. Így 
a bejegyzést elutasította a földhivatal. Ennek folytán a képviselő-testületnek határozatát 
módosítani kell és értelemszerűen az új tulajdonosokkal kell az önkormányzatnak a 
csereszerződést megkötnie és ennek megfelelően ismételten benyújtania a földhivatalhoz. 
Nyilván Zeller Istvánné elismerte, hogy ez az ő hibájából történt, így vállalta az ingatlan 
csereszerződés megírásának ügyvédi illetve egyéb eljárási költségeinek a megfizetését.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 399/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai 
személyében bekövetkezett változás miatt a 124/2009. (VI.25) Ökt határozatot és azt módosító 
98/2014. (04.17.) Ökt határozat 2. pontját módosítja. A határozatok egyéb rendelkezései 
változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
2) 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 Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát képező 378/4 hrsz-ú „kivett, patak” 
művelési ágú ingatlanból 65m2-es területrész tulajdonjogát Niegreisné Zeller Márta és 
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Niegreis Attila tulajdonában lévő 399/2 hrsz-ú „kivett lakóház és udvar” művelési ágú 
ingatlana 65 m2-es a 392/7 hrsz-ú ingatlan felőli területrész tulajdonjogával elcseréli, az 
ingatlanrészek egyenértékűsége mellett.  
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében Niegreisné Zeller Mártával és Niegreis Attilával kötendő 
csereszerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. május 15. 

 
12. npr: Megemelt mértékű képviselői tiszteletdíj finanszírozására a 2016. évi 

költségvetésben pénzügyi forrás biztosítása 
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület 2016. február 17-i testületi ülésén módosította a helyi 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletét, mely szerint a képviselői 
tiszteletdíj mértéke 2016. március 1-től havi bruttó 42.515 Ft-ról havi bruttó 63.772 Ft-ra 
emelkedett. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését még úgy fogadta 
el, hogy havi bruttó 42.515 Ft képviselői tiszteletdíjjal számolt és ennek megfelelően került 
betervezésre a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások sorára a pénzügyi forrás is. Mivel a 
képviselői tiszteletdíjra betervezésre került összeg nem elegendő az év végéig a megemelt 
mértékű képviselői tiszteletdíj pénzügyi fedezésére, ezért a képviselő-testületnek erre 
pénzügyi forrást kell biztosítania. A szükséges pénzügyi többletforrás 1.349.820.-Ft. Mint 
ismeretes a képviselők nem veszik fel a képviselői tiszteletdíjat, így a tiszteletdíj járulékokkal 
növelt összegét ajánlhatják fel, ami 2016. március 1-től havonta 80.990 Ft-ra emelkedik. A 
pénzügyi forrás az általános tartalék soron rendelkezésre áll, mely elfogadást követően 
átcsoportosításra kerül a személyi juttatások, illetőleg a munkaadókat terhelő járulékok sorra.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a helyi önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 
3/2016. (II.18.) önkormányzati rendelettel 2016. március 1-től havi bruttó 63.772.-Ft összegre 
megemelésre került képviselői tiszteletdíj finanszírozására „az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről” szóló 2/2016. (II.11.) számú önkormányzati rendelet általános tartalék 
sorából a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások sorára 1.062.850.-Ft-ot, a munkaadókat 
terhelő járulékok sorára pedig 286.970.-Ft-ot csoportosít át.  
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2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt átcsoportosítást az 
önkormányzat 2016. évi költségvetés következő módosítása során készítse elő.   
 

Határidő: 2016. szeptember 21. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
13. npr: 2016. évi éves közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A közbeszerzési terv lényegében két nagyobb beruházást tartalmaz, amit 
már most lehet tudni. Az egyik a gát beruházás II. üteme, a másik pedig az iskola bővítésének 
kivitelezési munkái. A későbbiekben ez természetesen módosítható, de ezzel formális 
kötelezettségének eleget tesz az önkormányzat. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Visegrád Város 
Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az elfogadott 
közbeszerzési tervet - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés 
a) pontjában foglalt előírásnak eleget téve – Visegrád város hivatalos honlapján tegye közzé. 
 

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Házi segítségnyújtási feladatok ellátására a Figyelj Rám Közhasznú 

Egyesülettel feladatellátási szerződés kötése  
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A házi segítségnyújtás működtetése kötelező önkormányzati feladat a 
szociális törvény és a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében. Jelenleg a házi 
segítségnyújtást Visegrádon a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület látja el szakképzett szociális 
gondozó által és természetesen az egyesület működési engedéllyel is rendelkezik. Az elmúlt 
években önkormányzati támogatás nélkül állami finanszírozásból látta el Visegrádon ezt a 
feladatot, viszont a szakmai feltételekről szóló miniszteri rendelet módosítása értelmében 
2016-tól több szociális gondozót kell alkalmazni, mint korábban. Jelenleg Visegrádon 6 fő 
veszi igénybe a házi segítségnyújtást és ehhez az egyesületnek 2 fő félállású szociális 
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gondozót szükséges alkalmaznia. Ezért az egyesület levélben fordult az önkormányzathoz, 
hogy 2016. január 1-től 1 fő szakképzett szociális gondozó bruttó bérének 50%-ával, jelenleg 
havi 82.000.-Ft-al támogassa a feladat ellátását. Abban az esetben, ha az önkormányzat saját 
maga útján látná el ezt a feladatot, akkor lényegesen többet kellene a finanszírozásra 
fordítania, mint ezzel a támogatási formával.  
  
Bálint Zsolt: A pénzügyi bizottság tárgyalta, és több kérdés is fölvetődött, mint például, hogy 
az ellátottaktól kérnek-e pénzt a szolgáltatásért?  
 
Dr Szabó Attila: Igen, jelképes összeget, 200,- Ft-os órabérrel számolva.  
 
Bálint Zsolt: Ezt viszont nem tartalmazta a költségvetésük, tehát jó lenne, ha legközelebb ezt 
pontosítanák, mert akkor annyival kevesebb önkormányzati támogatást kellene biztosítani. 
 
Schüszterl Károly: Ki ellenőrzi azt, hogy kik jogosultak a házi segítségnyújtási ellátásra? Így 
egy kicsit  bizalmát vesztette az egyesületben, hogy ezt nem közölte előre, hogy az 
ellátottaktól is szed be pénzt.  
 
Dr Szabó Attila: Az igénylés jogosultságának feltételei a szociális törvényben vannak 
szabályozva. Általában olyanok szokták igénybe venni, akik vagy átmenetileg vagy 
véglegesen kerülnek olyan állapotba, hogy nem tudják magukat ellátni, de idősek otthonába 
sem tudnak vagy nem akarnak bekerülni. A házi segítségnyújtás a különböző bevásárlásokra, 
illetőleg az otthoni ápolásra terjed ki. Az igényt benyújtják az egyesületnek, aki figyelemmel 
a háziorvosi szakvéleményre dönt az ellátottak jövedelemviszonyai alapján, hogy az illető 
házi segítségnyújtásra szorul-e. Nekik gondozási napló vezetés kötelezettségük van, tehát le 
kell igazolni az ellátott által is aláírtan, hogy ténylegesen jogos volt-e az ellátás. Visegrádon 
jelen esetben 6 fő ellátott van és mivel a házi segítségnyújtás az önkormányzat kötelező 
feladata, ezért 2 fő szociális gondozót kellene alkalmazni, legalább fél-fél állásban ennek 
teljesítésére. A munkabér mellett lenne még plusz dologi kiadás is, amennyiben az 
önkormányzat alkalmazna erre a feladatra 2 főt, ami a számítások szerint plusz 700.000,- Ft-al 
kerülne többe éves szinten.  
 
Félegyházi András: Mivel a szerződés ez év december 31-ig szól, lesz alkalma mindkét 
bizottságnak felülvizsgálatra, illetve ellenőrzésre is. Kéri a bizottságokat, amennyiben 
bármilyen észrevételük van, fogalmazzanak meg egy alternatív megoldást erre a feladatra.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Javasolja, hogy a megállapodásba legyen belefoglalva, hogy 
amennyiben az egyesület jövőre is elkívánja látni a szolgáltatást Visegrádon, akkor október 
15-ig küldjék meg a feladat ellátással kapcsolatos javaslataikat, igényeiket, hogy a bizottság 
ennek tükrében tudjon egyeztetni velük, illetve érdemben dönteni. 
 
Félegyházi András: Javasolja, hogy alpolgármester úr felvetését kezeljék határozati javaslat 
módosításként, tehát kéri a képviselő-testületet, aki a határozati javaslat módosításával 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Figyelj Rám 
Közhasznú Egyesület (2000 Szentendre Halász u. 1.) 2) a házi segítségnyújtási feladat 
ellátásáért a 2017. évre vonatkozó támogatási igényét 2016. október 15-ig küldje meg. 
 

Határidő: 2016. március 17. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Ennek tükrében, aki a módosított határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv) 13.§ (1) bekezdés 
8a) pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Szoctv.) 86.§ (1) bekezdés c) pont rendelkezései alapján az 
Önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák közül 
a Szoctv. 57.§. (1) bekezdése d) pontjában foglalt házi segítségnyújtást – az arra jogosult 
személyek részére – a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület (2000 Szentendre Halász u. 1.) útján 
kívánja 2016. január 1-től továbbra is biztosítani, ezért a Mötv 41.§ (6) bekezdésében 
foglaltak szerint az Önkormányzat a Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel - a határozat 
melléklete szerinti tartalommal - feladat-ellátási szerződést köt. 
2) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtási feladat ellátásáért az Önkormányzat a Figyelj 
Rám Közhasznú Egyesületet 2016. január 1-től 1 fő szakképzett szociális gondozó bruttó 
bérének 50%-ával, jelenleg havi 82.000.-Ft-al támogatja.  
3) A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora 
terhére biztosítja. 
4) A képviselő-testület felkéri a Figyelj Rám Közhasznú Egyesületet,  (2000 Szentendre Halász 
u. 1.) 2) hogy a házi segítségnyújtási feladat ellátásáért a 2017. évre vonatkozó támogatási 
igényét 2016. október 15-ig küldje meg. 
5) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban 
meghatározott feladat ellátási szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. március 17. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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15. npr: Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A társulási megállapodás 5. számú mellékletét módosította a társulási 
tanács, mivel a szolgálat létszámadatai változnak, és ezt a társult önkormányzatok képviselő-
testületeinek jóvá kell hagynia.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag 
elfogadja a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a testület 
döntéséről írásban értesítse a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
- A társulási megállapodás módosítása a jegyzőkönyv  mellékletét képezi –  

 
16. npr: Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 4. számú lakására 

vonatkozó pályázat kiírása  
            Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Sziget u. 11 szám alatti 4. lakás bérleti szerződése 2016. április 30-án 
lejár, így pályázatot kell kiírni. A pályázat a kiírás után megjelenik a város honlapján, a 
Visegrádi Hírekben, valamint a hirdetőn. A beérkező pályázatokat a Népjóléti Bizottság 
véleményezi és javaslatot tesz a képviselő-testületnek a nyertes pályázó személyére. A 
pályázati kiírás az előterjesztés mellékletét képezi, most már csatolni kell munkáltatói 
igazolást is nettó havi jövedelemről. 
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a Sziget 
utca 11. szám alatti, 4. önkormányzati lakás bérbeadására, a határozat mellékletét képező 
pályázati kiírás alapján. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
- A pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 
17. npr: Királyi Találkozó Kft. közterület használati díj megfizetésétől való eltekintés 

iránti kérelmének megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A Harap6lak közterület használat engedélyezési kérelmet nyújtott be, 
melyben 0,48 m² terület használatát kéri ingyenesen, 2016. január 1-től 2016. december 31-ig 
a Visegrád Széchenyi u. 1. szám előtti területen, egy hordozható hirdetőtábla kihelyezése 
céljából. Cserébe vállalja a vendéglátó egység előtti terület folyamatos karbantartását. Ami a 
tájképi részét illeti azt külön lehet kezelni.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Királyi Találkozó Kft. 
(2025 Visegrád Széchenyi u. 1.) részére közterület használati díj megfizetésétől való eltekintés 
iránti kérelmének helyt ad, azaz 2016. január 1-től 2016. december 31-ig az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Visegrád, Széchenyi u. 1. szám előtti 1m2-es közterületet 
ingyenesen biztosítja a Királyi Találkozó Kft. részére hordozható hirdető tábla kihelyezése 
céljából. A közterület használat ingyenességének feltétele a vállalkozó által a vendéglátó 
egység előtti terület folyamatos karbantartása (takarítás,  hó-és jégmentesítés). 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a  Királyi Találkozó 
Kft. részére az 1. pontban foglaltaknak megfelelően „a közterület használat engedélyezésével 
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kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati 
rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
18. npr: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

 
Félegyházi András: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester a 2016. januári, februári és 
március 15-ig járó alpolgármesteri tiszteletdíját összesen 392.613,- Ft-ot nem kívánja 
felvenni, hanem felajánlja a Lepencei strand esetleges jövőbeni hasznosításának 
hatásvizsgálatát is tartalmazó tanulmány elkészítésére. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr. 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2016. januári, februári és március 15-ig járó  
tiszteletdíjának, 392.613- Ft-nak, azaz háromszázkilencvenkettőezer-hatszáztizenhárom 
forintnak a felajánlását a Lepencei strand esetleges jövőbeni hasznosításának 
hatásvizsgálatát is tartalmazó tanulmány elkészítésére. 
 
 

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

19. npr: Bálint Zsolt képviselői tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Bálint Zsolt képviselő 

 
Félegyházi András: Bálint Zsolt képviselő a 2016. évre járó január havi tiszteletdíjának 
összegét a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület részére ajánlja fel. A felajánlás a képviselői 
tiszteletdíj járulékokkal növelt összegére vonatkozik, azaz 53.995,- Ft. 
 
Bálint Zsolt: Ebben a klubban működik egy darts csoport, ezért ezt az összeget nekik 
szeretné felajánlani eszköz beszerzésre. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban 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 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással  és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2016. (03.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő 2016. év január hónapra járó 1 havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, 
azaz 53.995.- Ft a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület (2025 Visegrád, Széchényi u. 11.) 
részére történő felajánlását. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi Fiatalok 
Klubja Egyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
20. npr: Egyebek 

 
Hintenberger András: Kéri, hogy jelezzenek az ELMŰ-nek a fametszési munkálatokkal 
kapcsolatos eljárásukat illetően. Nagyon csúnya munkát végeztek ráadásul a négy napos 
hosszú hétvége előtt. 
 
Félegyházi András: Köszöni az észrevételt, jelezni fogja feléjük, egyébként már nem 
először. 
 
Bártfai István: A tavalyi évben egy havi tiszteletdíja nem került felhasználásra, egy elmaradt 
rendezvény miatt, ezért ha van rá lehetőség ezt szeretné felajánlani az újonnan alakult 
önkéntes tűzoltó egyesületnek.  
 
Félegyházi András: A következő testületi ülésen erre van mód természetesen. Egyúttal kéri a 
bizottságokat arra, hogy tárgyalják meg az önkéntes tűzoltó egyesület támogatási kérelmét is, 
mert úgy gondolja, hogy a munkájuk mindenképpen támogatásra érdemes, de a kérésük a 
költségvetés elfogadása után érkezett.  
 
Bálint Zsolt: Tájékoztatást kér a gát építés és az iskola felújítási beruházások jelenlegi 
állásáról. 
 
Félegyházi András: A gáttal kapcsolatosan folynak az I. ütem garanciális munkálatai, 
amelynek a határideje április 30. Ha ezt nem végzik el, akkor a garanciális visszatartás terhére 
végezteti el az önkormányzat az ő költségükre, de egyébként nem vitatják a listát és azt sem, 
hogy ezt nekik kell elvégezni. A II. ütem engedélyezési eljárása folyik, három engedélyről 
van szó egészen pontosan, az egyik a híd, a másik az Apátkúti patak torkolata, a harmadik 
pedig a tárolóépület. A tervezést és az engedélyeztetést a kivitelező konzorcium végzi, aki 
arról tájékoztatta a mai nap folyamán, hogy ezen a héten várható az engedély megérkezése. 
Közbeszerzési eljárást csak akkor lehet megindítani, amikor az engedélyek megérkeznek.  
Az iskola felújítás kapcsán szintén az engedélyezési eljárás folyik, jelenleg a 
szakhatóságoknál van az ügy, de mivel ez kiemelt ügy, ezért a határidők lényegesen 
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rövidebbek, mint egyébként, de pontosan nem tudja megmondani, hogy mikorra lehet 
engedély. Közben pedig készülnek a kiviteli tervek. 
 
Bálint Zsolt: Egyszer volt arról szó, hogy a sportcsarnok állapotát fölmérik, történt ez ügyben 
valami? A közút tervezi-e a 11-es út felújítását? 
 
Félegyházi András: Azt a dokumentációt 2014-ben készítette el egy szakértő, az azért volt 
szükséges, mert nem volt az elkészült állapotról olyan tervdokumentáció, amelyik a valós 
állapotot tükrözi, főleg nem digitálisan, illetve ez tartalmazza a tornacsarnok 2 évvel ezelőtti 
állapotát is mindenféle szempontból.  
A 11-es úttal kapcsolatosan a Visegrádtól Szentendréig a települések polgármesterei 
együttesen írtak levelet a múlt héten Tasó László államtitkár úrnak és ezt a Magyar Közút 
elnök vezérigazgatójának, illetve a Pest Megyei Igazgatónak. Sajnos a teljes 11-es út 
szakaszán nagyon rossz állapotok vannak, beleértve a vízelvezetést is.  
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
polgármester                jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    9/2016. 
Határozatok száma: 84/2016. (04.07.)  
Rendelet száma:  - 
   - 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. április 7-én megtartott nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 
 

1. „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” (VEKOP-
6.1.1-15) pályázaton való részvétel 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 7-én 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző helyett Miklós Melinda igazgatási csoportvezető 
 
 

Meghívott: 
 
    Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezető 
 
 
 
Távol maradt képviselők: 
 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Bártfai István képviselő jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. 
Bálint Zsolt képviselő pedig jelezte, hogy kicsit késik. Ismertette az ülés napirendjét és mivel 
ezzel kapcsolatban módosító javaslat nem érkezett, 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, Bálint Zsolt 
és Bártfai István képviselő nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” 
(VEKOP-6.1.1-15) pályázaton való részvétel 

 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az önkormányzat már évek óta tervezi azt, hogy az óvoda épületet 
felújítja, illetve bővíti, aminek már volt egy tervezési előzménye. Az engedélyezési tervek 
még ugyan nem készültek el, tekintve, hogy a bővítéshez szükséges szomszédos ingatlant 
még nem kapta birtokba az önkormányzat a Magyar Államtól, de az ügy folyamatban van, a 
szerződést két héttel ezelőtt írta alá, tehát ez már csak technikai kérdés. Idő közben kiderült, 
hogy 2018-tól az önkormányzatoknak is kötelező lesz bölcsődét működtetni, ha igény van rá, 
és ezt a szándékot tudja erősíteni ez a pályázati lehetőség is. A pályázat beadási határideje 
április 11-én van, nem csak óvodai férőhely bővítésre, hanem kiváltásra is alkalmas, ezért 
nyújthatja be az önkormányzat a pályázatot, illetve a bölcsődei férőhely bővítésre is van 
benne lehetőség. A pályázati kiírás tartalmazza azokat a pénzügyi korlátokat, amelyen belül 
finanszírozza a bölcsődei férőhely létesítést. Ez új építés esetén 4 millió forint/fő, felújítás 
esetén 2 millió forint/fő az óvodára vonatkozóan és 6,2 millió forint/fő új építésű bölcsődére 
vonatkozóan. Az előterjesztés mellékletét képező táblázatban a fejkvóta alapján számított 
maximális építési költséggel számoltak a VVF Kft munkatársai, hiszen készül még pontosabb 
költségvetés is, de ennél több nem számolható el. Tehát amennyiben úgy dönt a képviselő-
testület, hogy indul a pályázaton, akkor ehhez a költségvetéshez 29.172.414.-Ft-ot kell saját 
forrásból hozzátennie. A pályázaton belül elszámolható projekt előkészítő, illetve 
projektmenedzsment költség, javasolja, hogy a korábbiakhoz hasonlóan most is a VVF kft-t 
bízzák ezzel meg, 1.200.000,- Ft+Áfa díj ellenében. Előzetesen megkérdeztek két olyan céget, 
aki korábban dolgozott a Kft segítségével projektmenedzsment tekintetben, az egyikük ehhez 
az összeghez nagyon közeli árat mondott, a másik cég ennél lényegesen magasabb összeget 
jelölt meg.  
 

- Bálint Zsolt képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület 5 fővel (7 
főből) van jelen, határozatképes - 

 
Félegyházi András: Ez a költség tartalmazza egyrészt a pályázati dokumentáció 
összeállítását, egy alátámasztó dokumentum elkészítését, illetve egy olyan költségvetést 
raknak még össze, amelyik nem csak költségbecslés. Abban az esetben is érdemes ezt a 
pályázati anyagot összeállítani, ha nem is nyernek ezen a pályázaton, mert a későbbiekben 
bármilyen fajta támogatás kérés esetén is használható lehet. 
 
Bálint Zsolt: A bölcsődére is van terv? 
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Félegyházi András: Egyeztetett az óvoda tervezőjével és most dolgozik egy vázlatterven, 
hogy lássák hogy hogyan férne el, hány négyzetméter stb. 
 
Bálint Zsolt: Akkor ebben a 400 millióban a bölcsőde nincs is benne? 
 
Félegyházi András: De, igen. A bruttó 429 millió forint úgy áll össze, hogy körülbelül 50 
millió forint a tervezés, a közbeszerzés és az egyéb költségek, nettó 294 millió forint az 
építési költség, melyben benne van 6,8 millió forint terület előkészítés, tartalékkeret, konyhai 
eszközbeszerzés 15 millió forint erejéig, a kivitelezés pedig 256 millió forint. Ez a 
férőhelyekre elszámolható maximum keretösszeg, tehát ez ennyi vagy kevesebb lehet.  
 
Bálint Zsolt: A 21 millió forint projekt előkészítés mit jelent? 
 
Félegyházi András: Abba benne van a tervezési költség, a beadásig keletkezett összes 
költség, az 1.200.000,- Ft, valamint az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése.  
 
Bálint Zsolt: De a beadásig 1,2 millió forintot kell kiadni, aztán eldől, hogy nyer-e a pályázat 
vagy sem, ha nem nyer, akkor tovább úgysem kell folytatni. 
 
Félegyházi András: Igen, így van, de mivel a testületben egyetértés van, hogy az óvodát meg 
kell csinálni, azt pedig előbb vagy utóbb meg kell valósítani. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint most az 1,2 millió forintról kell dönteni, be kell adni a 
pályázatot mindenképpen, mert ez akkor sem kidobott pénz, mert lesznek olyan elemei, amit 
később is fel lehet használni. 
 
Schüszterl Károly: Ha nyer a pályázat, akkor az önrész majd 30 millió lesz, ha nem nyer, 
akkor 1,2 millió forintba kerül. 
 
Félegyházi András: Igen. Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
tartózkodás  és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2016. (04.07.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 
Kormánya által a Széchenyi 2020 keretében a „kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 
aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra (VEKOP-6.1.1-15) a „Fellegvár Óvoda 
(Visegrád Fő u. 18., 70/1 hrsz., 71/1 hrsz., 71/2 hrsz., 72 hrsz.) átépítésére, bővítésére” 
pályázatot nyújt be.  



5 

2) A pályázat megvalósításához szükséges a projekt összköltségének az igényelt 
támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerőt 29.172.414.-Ft összeget saját forrásként 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11) számú önkormányzati 
rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt pályázat előkészítésével, 
összeállításával 1.200.000 Ft+áfa díjért a Visegrádi Városfejlesztő Kft-t (2025 Visegrád, Fő 
u. 81.) bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.  
4) A pályázat előkészítésének és összeállításának díját az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11) számú önkormányzati rendelet 16. számú melléklet 
általános tartalék sora terhére biztosítja.   
5) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a pályázat benyújtására is és arra, hogy 
pályázati kiírás minden szakaszában Visegrád Város  Önkormányzatát képviselje. 
 
Felelős: 3. és a 5. pontok esetében Félegyházi András polgármester 
Határidő: 3. pont esetében azonnal 
       5. pont esetében 2016. április 11. 
 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
    polgármester                  jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    10/2016. 
Határozatok száma: 85/2016. (04.19.)  
Rendelet száma:  - 
    
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. április 19-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 
1. npr: Vis maior pályázaton (Áprily völgyi vízfolyás partoldalának, Újkert és Kilátó 
utcák melletti partfalnak omlása miatt önkormányzati tulajdonban keletkezett károk 
megtérítése és helyreállítása) való részvételről szóló 70/2016. (03.16.) önkormányzati 
határozat módosítása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 19-én 08:15 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző helyett Miklós Melinda igazgatási csoportvezető 
 
 

 
 
 
Távol maradt képviselők: 
 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Mikesy Tamás és Schüszterl Károly képviselők jelezték, hogy a mai 
testületi ülésen nem tudnak részt venni. Ismertette az ülés napirendjét és mivel ezzel 
kapcsolatban módosító javaslat nem érkezett, 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, Mikesy 
Tamás és Schüszterl Károly  képviselők nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Vis maior pályázaton (Áprily völgyi vízfolyás partoldalának, Újkert és 
Kilátó utcák melletti partfalnak omlása miatt önkormányzati tulajdonban 
keletkezett károk megtérítése és helyreállítása) való részvételről szóló 70/2016. 
(03.16.) önkormányzati határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: A Képviselő-testület 70/2016. (03.16.) önkormányzati határozatában 
döntött arról, hogy a 2016. évi vis maior tartalék támogatására kiírt pályázaton részt vesz a 
2016. február 10-i heves esőzések miatt a Visegrád Áprily völgyi időszakos vízfolyás 
partoldalának, az Újkert és Kilátó utcák melletti partfalak omlása miatt. A vis maior 
pályázatot elektronikusan és papír alapon, határidőben benyújtotta az önkormányzat a Magyar 
Államkincstárhoz, aki április 15-én érkezett levelében hiánypótlásra szólította fel az 
önkormányzatot. A hiánypótlás értelmében a képviselő-testületnek többek között a 70/2016. 
(03.16.) számú Önk. határozatát módosítani kell, mert a képviselő-testületi határozat 2., 5. és 
a 7. pontjaiban a káreseménnyel érintett ingatlanok felsorolásából hiányzik a 971 hrsz. A 
hiánypótlás teljesítésére az önkormányzatnak a kézhezvételtől számított 7 napon belül, azaz 
2015. április 22-ig van lehetősége. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Mikesy 
Tamás és Schüszterl Károly  képviselők nem voltak jelen) a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2016. (04.19.) Ökt. 

határozata  
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior pályázaton való részvételről 
szóló 70/2016. (03.16.) Önk. Határozat 2., 5. és a 7. pontjait az alábbiak szerint módosítja. A 
határozat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 
„2) A káresemény a 2016. február 10-i heves esőzések miatt a Visegrád Áprily völgyi 
időszakos vízfolyás partoldalának, Újkert és Kilátó utcák melletti partfalnak omlása miatt a 
Visegrád 067/1, 1638, 479, 480, 701, 971 és 973 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanokban keletkezett károk.” 
„5) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 067/1, 1638, 479, 
480, 701, 971 és 973 hrsz.-ú ingatlanok Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát képezik.” 
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„7) A bekövetkezett káreseménnyel érintett 479, 701, 971 és a 973 hrsz.-ú ingatlanok (út, 
közterület) a közúti közlekedést szolgálják, a lakóházak megközelítését biztosítják.” 
  
Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. április 22. 
 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
    polgármester                 jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Szám:    11/2016. 
Határozatok száma: 86-104/2016. (04.27.)  
Rendelet száma:  6/2016. (IV.28.) 
   7/2016. (IV.28.) 
   8/2016. (IV.28.) 
    

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. április 27-én megtartott nyílt üléséről 

 
1. Beszámoló a rendőrőrs 2015. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetéről 
2. Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.05.) 

önkormányzati rendelet módosítása  
3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 

megalkotása 
4. Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.11.) 

önkormányzati rendelet módosítása  
5. Az üzemen kívül lévő Lepencei Strand újranyitása műszaki-pénzügyi megalapozó 

tanulmányának elkészítése 
6. Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft tőkeemelése és a 

2016. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok kommunikációs feladatainak 
(Visegrád városmarketing) ellátása  

7. Visnyovszky András Visegrád logó, címer és névhasználati engedély iránti 
kérelme 

8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés 
között eltelt időszak eseményeiről 

9. Beszámoló a belső ellenőrzés 2015. évi tevékenységéről 
10. A Sziget utca 11. szám alatti 4. számú önkormányzati lakás bérbeadására kiírt 

pályázat elbírálása 
11.  „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című (azonosító száma: 

KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004) projekt kapcsán az Apátkúti patak hidrológiai 
vizsgálatára érkezett ajánlatok 

12. Visegrád Város Önkormányzat általános jogi (ügyvédi) feladatainak, képviseletének 
ellátására érkezett ajánlatok megvitatása 

13. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása  

14. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
15. Az önkormányzat intézményeinek (Fellegvár Óvoda, Mátyás Király Művelődési 

Ház és Városi Könyvtár, Visegrád Városi Konyha) alapító okirat módosítása 
16. Borlai Barbara a Mollis Pluvia Kft („Salamon Visegrád Trail verseny”) 

ügyvezetőjének Visegrád logó, címer és névhasználati engedély iránti kérelme 
17. Bártfai István képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
18. Lemondás a Visegrád 112/7 hrsz-ú ingatlan ½-ed tulajdoni hányadának 

elővásárlási jogáról  
19. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 27-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 

    Mikesy Tamás 
    Hintenberger András 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
 
 
Meghívottak: 
 
   Kovács László r. alezredes kapitányságvezető 
   Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
   Bozzay Péter Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezető 
   Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezető 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Bálint Zsolt képviselő jelezték, hogy később érkeznek. A meghívóban 
szereplő napirendi pontokhoz képest egy pótnapirend felvételét javasolja a Visegrád 112/7 
hrsz-ú ingatlan ½-ed tulajdoni hányadának elővásárlási jogáról történő lemondás tárgyában. 
Mivel a napirenddel kapcsolatban módosító javaslat nem érkezett, 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 Bálint 
Zsolt képviselő nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Beszámoló a rendőrőrs 2015. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetéről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Kovács László r. alezredes, kapitányságvezető 

 
Félegyházi András: Felkérte Kovács László kapitányságvezető urat, hogy írásos beszámolót 
röviden ismertesse. 
 
Kovács László: Az egységes belügyminisztériumi sémának megfelelően minden településre 
minden évben kiküldik a beszámolót, melyben ismertetik, hogy milyen változások történtek 
az elmúlt évben. Országosan mind a 19 megyében próbáltak 24 órás közterület jelenlétet 
biztosítani a sok egyéb feladat mellett. Sikerült egy megújult bűnügyi osztállyal indítani a 
2015-ös évet, ami a bűncselekmények számának csökkenését is eredményezte. Az egyéb 
kategóriákban is, mint például gépkocsi lopás sikerült a statisztikák alapján egyre több 
bűncselekményt felderíteni, és azon lesznek továbbra is. Sajnos a baleseti helyzet nem sokat 
változott, nagyon túlterheltek a térségben az utak. Az utolsó negyedévben egy intenzív 
megelőzési ellenőrzésbe kezdtek, ami főként arra terjedt ki, hogy a biztonsági öv használatát 
ellenőrizték. Ennek köszönhetően most már elmondható, hogy habár a balesetek szám nem, 
de a személyi sérüléssel járó balesetek száma csökkent, inkább anyagi természetű kár a 
jellemző. Nagy erőket fektettek a megelőző, felvilágosító tevékenységükre, a visegrádi 
iskolával is leegyeztették azokat az időpontokat, amikor a visegrádi gyerekeknek tudnak 
tartani ilyen előadásokat.  
 
Mikesy Tamás: A bizottsági ülésen felvetődött néhány kérdés és hozzászólás. Felvetődött, 
hogy jó lenne egy Visegráddal kapcsolatos bővebb tájékoztatás. A másik, hogy az utóbbi 
időben elterjedt egy olyan pletyka itt Visegrádon, hogy az önkormányzat meg kívánja 
szűntetni a rendőrőrsöt, bár ez cáfolva lett, mivel csak a felújítás idejére költözött ki az őrs 
ideiglenesen, kéri kapitányurat, hogy ezt az információt erősítse meg. Illetve volt egy olyan 
kérés, ha az őrssel kapcsolatban bármilyen változás van, akkor a lakosság tájékoztatása 
zökkenő mentesebb legyen, célszerű volna egy tájékoztató táblát kitenni az őrs épületére.  
 
Kovács László: Visegrádra vonatkozóan alapvetően azt lehet elmondani, hogy a terület a 
viszonylag nyugodtabbak közé tartozik egy folyamatosan csökkenő bűncselekmény számmal. 
Általánosságban elmondható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények azok, amik 
megjelennek, ezek is inkább az ide látogató turistákat érinti, de súlyosabb eset nem jellemző. 
Szerencsére az is elmondható, hogy közúti balesetek sincsenek. A város nagy rendezvényein a 
biztosítással igyekeznek részt venni, ezek rendszerint nyugodtan zajlanak.  
A visegrádi rendőrőrs együttműködésben kell, hogy működjön a tahitótfalui rendőrőrssel a 
létszám helyzet miatt. Elgondolkodtató lehet, ha a két rendőrőrs együtt működne, akkor a 
vezető szintek megszüntethetőek lennének és a végrehajtói szint növekedhetne. De ez csak 
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akkor van így, ha a rendőrőrs megszüntetésére jogosult vezető úgy dönt, hogy ezt az 
elgondolást támogatja, de ez csak egységes önkormányzati támogatással lehetséges, 
amennyiben ilyen támogatás nincs, akkor ebben az irányban változások nem lesznek. Az őrs 
átalakítása fontos a rendőrkapitányság számára, egy nagyon komfortos épületet kapnak 
ezáltal, de azt tudni kell, akkor fognak tudni igazán jól működni, ha a hiányzó státuszokat fel 
tudják tölteni.  
A tájékoztatás jogos kérés, ahogy megkapták a jelzést erre vonatkozóan igyekeztek azt pótolni 
és az információs tábla kihelyezése érdekében is igyekeznek megtenni a szükséges 
intézkedéseket.  
 
Félegyházi András: Arról már többször beszéltek kapitányúrral, hogy az önkormányzat azon 
van, hogy elősegítse a fokozott rendőri jelenlétet Visegrádon, aminek nyilván nem az a célja, 
hogy büntetést szabjon ki, hanem, hogy ne jöjjön létre olyan helyzet, amiben egy rendőr 
esetleg kénytelen legyen fellépni. Egyébiránt sajnos a Rév utcában a KRESZ szabályaival 
ellenétes parkolási problémák még mindig fönnállnak, de keresik a megfelelő megoldást.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Kovács László 
kapitány úrnak megköszönte a beszámolót és kérte a képviselő-testületet, aki azt elfogadja, 
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 voltak jelen) a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Szentendrei 
Rendőrkapitányság értékelő jelentését a 2015. évben végzett rendőri tevékenységről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
- Bálint Zsolt képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület 6 fővel (7 

főből) jelen van, határozatképes. – 
 

2. npr.: Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 
(II.05.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy röviden ismertesse 
az előterjesztést. 
 
Láng Anikó: A jelenlegi módosítás technikai jellegű, hiszen egy befejezett gazdasági évhez 
kapcsolódó előirányzat módosítást jelent. A módosított költségvetés főösszege 1.867.410,- 
eFt. A költségvetés módosítást a Pénzügyi Bizottság április 22-én megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) megalkotta az önkormányzat és intézményei 2015. évi  költségvetéséről szóló 1/2015. 
(II.05.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
    

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 
 6/2016. (04.28.) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat és intézményei 2015. évi  költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) számú 
költségvetési rendeletének módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi -  

 
3. npr: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 

megalkotása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy röviden ismertesse 
az előterjesztést. 
 
Láng Anikó: A 2015. évi gazdasági évnek a bevételi főösszege 2.038.044.-eFt, a kiadási 
főösszege pedig 1.656.221,-eFt volt. A bevételi oldalon kiemelendő, hogy a közhatalmi 
bevételek csaknem 50 millió forinttal meghaladták az előirányzatot ezek közül az iparűzési 
adó 27 millió forinttal, az idegenforgalmi adó pedig 22 millió forinttal lett magasabb az 
előirányzatnál. A működési bevétel 86 millió forint volt, melynek legerősebb tétele a vízdíjból 
és vízkészlet járulékból származott, ami 35 millió forint volt. Az elmúlt évi költségvetés 
legjelentősebb tétele bevételi oldalon a felhalmozási célú támogatások 1.229.000,- eFt-os 
összege volt, ami magába foglalja a gátra a városközpont beruházásra, a vis maior 
támogatásokra, az energia hatékonysági, valamint az art mozi pályázatra kapott 
támogatásokat. A kiadási oldalon mind a személyi juttatások, mind a járulékok tényösszege az 
előirányzatokon belül maradt. A dologi kiadásoknál az önkormányzat esetében magasabbak 
voltak a novemberi előirányzatnál a tényadatok, de ez csak szerkezeti módosulást jelent, mert 
ezek tervezve voltak a költségvetésben csak más helyen. A kiadási oldalon is a legnagyobb 
tétel a felhalmozási kiadások voltak, ami 968.000.244,- Ft volt. Az elmúlt évben valósult meg 
a gátberuházás első szakasza, befejeződött a városközpont beruházás a városháza épületének 
elkészülésével, az energia hatékonysági pályázat keretében megvalósult 3 középület külső 
felújítása, a konyha új főzőüstöt kapott, díszkivilágítást kapott Visegrád, elkészült egy Fő 
utcai járdaszakasz, elkezdődött a művelődési ház és a mozi belső felújítása, a 
Városgazdálkodás fűnyírótraktort kapott. Ezek voltak a legjelentősebb dolgok az elmúlt 
évben, tehát igen eredményes évet zárt Visegrád és mindemellett az év végi 
pénzmaradványok meghaladták az általános tartalék összegét és ebből az idei évet meg a 
következő évet is biztos gazdasági alapon tudja véghezvinni az önkormányzat. A 
zárszámadást a Pénzügyi Bizottság április 22-én megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendeletet elfogadja, 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) megalkotta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
rendeletét. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról  
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
 

4. npr: Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 
(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy röviden ismertesse 
az előterjesztést. 
 
Láng Anikó: Az önkormányzat a 2016. évi költségvetését 2016. február 11-én fogadta el a 
képviselő-testület, ehhez képest az előirányzat változtatásokra egyrészt azért volt szükség, 
mert 2016-ban a Magyar Államkincstár a tényadatokat már forintban szeretné látni, ennek 
megfelelően mind az eredeti, mind a módosított költségvetést forintban kell a testület elé 
terjeszteni. Ugyancsak a Magyar Államkincstár 2016. évtől a választott tisztségviselők 
juttatásait és járulékait az önkormányzaton szeretné látni, tehát ezek a kiadások átkerültek a 
polgármesteri hivatal intézményétől az önkormányzathoz. A módosítás során már számoltunk 
a megemelt tiszteletdíjakkal. A háziorvosi rendelőt 2016. május 1-től már nem az 
önkormányzat, hanem az Antemon Kft. üzemelteti, ennek megfelelően mind a bevételi, mind 
a kiadási oldalon változtak az előirányzatok. Az elmúlt időszakban a Képviselő-testület 
számos olyan döntést hozott, amiben az eredeti költségvetésben nem szereplő kiadásokról 
határozott a költségvetés általános tartaléka terhére, ezeket is szerepeltetni kellett. Ugyanígy 
csak módosított előirányzaton lehet tervezni a decemberi bérekre kapott állami támogatás 
előleg visszafizetési kötelezettségét. A módosított költségvetés főösszege 1.726.873.976 Ft, a 
tartalék összege pedig 196.977.398 Ft lett. A költségvetés módosítását a Pénzügyi Bizottság 
április 22-én megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) megalkotta az önkormányzat és intézményei 2016. évi  költségvetéséről szóló 2/2016. 
(II.11.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 
 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat és intézményei 2016. évi  költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú 
költségvetési rendeletének módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
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5. npr: Az üzemen kívül lévő Lepencei Strand újranyitása műszaki-pénzügyi 
megalapozó tanulmányának elkészítése 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Bozzay Péter Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője 

 
Félegyházi András: Ezzel kapcsolatosan még tavaly év végén alpolgármester úr tett egy 
felajánlást, mely szerint a tiszteltdíjának egy részét egy olyan tanulmány készítésére javasolja 
fordítani, amely alkalmas arra, hogy bemutassa azokat a műszaki és pénzügyi lehetőségeket, 
melyek eredménye lehet egy ismét működőképes strand Lepencén. Jelenleg a terület a bank 
által birtokolt cég tulajdonában van, egyedül a kút fölött rendelkezik az önkormányzat. A 
terület egyébként eladó, de irreálisan magas összegért. Az önkormányzat az információival és 
a kút jogával tud részt venni a fejlesztésben. A Visegrádi Városfejlesztő Kft-t kérnék föl 
ennek a tanulmánynak az elkészítésére.  
 
Bozzay Péter: Az önkormányzat azt a feladatot fogalmazta meg a Kft. részére, hogy az 
említett beruházáshoz készítsen egy előzetes megvalósíthatósági tanulmányt, amely azt 
vizsgálja, hogy adott műszaki feltételekhez, milyen pénzügyi, gazdasági feltételekkel lenne 
érdemes beruházni. Ennek a munkának pedig lenne még egy harmadik aspektusa is, ez pedig 
a beruházás helyi támogatottságának vizsgálata, a vélemények begyűjtése. Tehát a vizsgálat 
egy pénzügyi egy műszaki és egy szociográfiai pillérre épülne. A munkához egy körülbelüli 
költségkeret áll rendelkezésre, ehhez mérten tud ajánlatot tenni.  
 
Félegyházi András: Fontos az önkormányzat számára, hogy mindazon gondolatok, melyek 
ezzel a témakörrel kapcsolatban Visegrádiaktól Visegrádon megfogalmazódnak, azok 
kerüljenek felszínre. Az is lényeges, hogy az önkormányzat arra vállalkozik most, hogy annak 
a lehetőségét teremtse meg, hogy valóban egy olyan strand legyen, ami sokaknak a lelkében 
él.  
 
Bozzay Péter: Véleménye szerint azt a metszéspontot kellene megtalálni, ahol még megéri 
egy beruházást elkezdeni egy adott méretekkel rendelkező településnek, tehát itt az a cél, 
hogy egy már ideális, de még megvalósítható alternatíva kerüljön kidolgozásra. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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 
87/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a 
Visegrádi Városfejlesztő Kft-t, (2025 Visegrád, Fő u. 81. ügyvezető: Bozzay Péter) hogy 
szakértők bevonásával készítse el az üzemen kívül lévő Lepencei Strand újranyitásának 
lehetőségét  - műszaki-pénzügyi  értelemben -  megalapozó tanulmányt. 
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2.) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott tanulmány és az ahhoz szükséges 
gazdasági számítások elkészítésére, valamint a helyi közvélemény megismerését szolgáló 
lakossági fórumok megrendezésére bruttó 4.500.000,- Ft keretösszeget határoz meg. 
3.) A Képviselő-testület az 2. pontban szereplő összeget az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016 (II.11.) önkormányzati rendelet dologi kiadások egyéb 
üzemeltetés sora terhére biztosítja.  
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban 
meghatározott feladat ellátására a Visegrádi Városfejlesztő Kft.-vel kötendő megbízási 
szerződés aláírására.   
 
Határidő:  1. pont: 2016. július 31. 
  4. pont: 2016. május 4. 
Felelős:  1. pont: Bozzay Péter VVF Kft ügyvezető 
  4. pont: Félegyházi András polgármester 
 
 

6. npr: Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft tőkeemelése 
és a 2016. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok kommunikációs feladatainak 
(Visegrád városmarketing) ellátása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Cseke László a Pro Visegrád Kft ügyvezetője azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, mint a Kft. tulajdonosához, hogy biztosítson a cég részére egy úgynevezett 
pénzügyi védőhálót 10 millió forint összegben arra az esetre, ha valamilyen vis maior helyzet 
okán a palotajátékok bevétele lényegesen elmarad a kiadásokhoz képest, akkor se kerüljön a 
Kft működése veszélybe. Ezt az összeget az önkormányzat törzstőke emeléssel biztosítaná, a 
Pénzügyi Bizottság költségvetést előkészítő ülésén tárgyalta a kérelmet és a Pro Visegrád Kft 
tőkeemelésére az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 10.000.000.-Ft összeget javasolt 
elkülöníteni, amit a képviselő-testület el is fogadott. Tehát a Pro Visegrád Kft tőkeemelésére 
10.000.000.-Ft az önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésre áll. A tőkeemelés 
elfogadását követően a Pro Visegrád Kft. jegyzett tőkéje 16.000.000.- Ft-ra növekszik.  A 
törzstőke emelés elfogadása esetén, emiatt a Pro Visegrád Kft alapító okiratát ismételten 
módosítani kell. A harmadik határozati javaslat pedig arról szól, hogy 2016. évi Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékok kommunikációs feladatainak ellátásával idén a Pro Visegrád Kft-t 
bízza meg, a 2015. évvel ellentétben, amikor is az Önkormányzat közvetlenül megbízott ezen 
feladatok ellátására egy gazdasági társaságot az Oditech Kft-t. A költségvetésben erre 
3.800.000,- Ft-ot különtett el a képviselő-testület, tehát a forrás ehhez is rendelkezésre áll.  
 
Bálint Zsolt: Tudomása szerint a Soda Grouppal a szerződés már alá van írva, tehát nem érti, 
hogy most miről kellene dönteni, miért nem korábban volt ez képviselő-testület előtt? Ez 
feljogosít mindenkit, arra, hogy utólag nyújtson be kérelmet valami olyan dologra, amit már 
elvégzett. Azt sem érti, hogy a városmarketinget miért adta ki a kezéből az önkormányzat, 
ráadásul a szerződés szerint 250.000,- Ft+Áfa/óra díjon dolgozik a cég.  
 
Félegyházi András: A 250.000,- Ft-os óradíjat nem tudja, hogy hol látta képviselő úr, mert 
véleménye szerint ilyen nincs a szerződésben, 250.000,- Ft havi általány díj van. Itt most arról 
van szó egyrészt, hogy az önkormányzat 10 millió forintos tőkeemelést hajt végre a Pro 
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Visegrád Kft-ben, a második határozati javaslat az alapító okirat módosításáról szól, a 
tőkeemelés miatt. A harmadik pedig arról szól, hogy 3 millió forint értékben a 
városmarketinggel kapcsolatos tevékenységet a Pro Visegrád kft. lássa el. A Pro Visegrád Kft. 
egyébként márciusban megköthetett egy fél évre vonatkozó szerződést ezzel a céggel, ami 
valóban 250.000,- Ft/hó havi összeggel dolgozik a palotajátékok kommunikációs feladatai 
esetében. A második félévre vonatkozóan nincs ilyen szerződése, csak ajánlat van. A 
városmarketinggel kapcsolatosan minden szolgáltatásért az önkormányzatnak áfás árat 
kellene kifizetnie, amire visszaigénylési lehetősége nincs, míg a TDM részben el tudja 
számolni az ilyen kiadásokat, másrészt ebből bevétele is származik és adott esetben a haszon 
ott keletkezik. Tehát amit Bálint Zsolt képviselő úr elmondott az tévedés és kéri, hogy az 
ilyen típusú megnyilvánulásokkal óvatosan bánjon, mert ha egy képviselőtől testületi ülésen 
hangzik el ilyen, akkor az úgy tűnhet, mintha így lenne, pedig nincs így. 
 
Grósz Gábor: A tisztánlátás érdekében azzal egészítené ki, hogy tavaly is és idén is a TDM 
tagokkal végzik ezt a feladatot. A kommunikációt ugyanaz a cég végzi havi 250.000,- Ft + 
Áfa áron.  
 
Bálint Zsolt: Ha most esetleg nem adja oda ezt a pénzt az önkormányzat, azért a Pro 
Visegrád Kft ki fog jönni a költségvetéséből, ugye? 
 
Grósz Gábor: Biztos, hogy nem.  
 
Bálint Zsolt: Meglátása szerint akkor is ugyanott tartanak, ahol eddig, hogy meg van kötve 
egy szerződés, majd utána jött kérni pénzt. Semmi gondja nem lett volna, ha előtte 
megbeszélik, hogy ezt a pénzt átadják a Kft-nek, amiből ezt meg fogja csinálni. 
 
Grósz Gábor: Félig kívülállóként, félig bennfentesként részben igazat ad Bálint Zsoltnak, de 
akkor a képviselő-testületnek el kellene gondolkodnia azon, hogy kell-e neki ez a rendezvény 
jövőre, mert költségvetés és segítség nélkül nem fog működni. 
 
Félegyházi András: Ennek a rendezvénynek értelemszerűen van kiadási és bevételi oldala, és 
azt most még nem lehet megmondani, hogy a szaldója pozitív vagy negatív lesz, mint 
ahogyan eddig sem lehetett még ilyenkor tudni, ez csak a rendezvény után derül ki. Ami 
egyébként a szervezőktől kívülálló körülményektől is függ. Az igaz, hogy a tavalyi év óta egy 
csomó olyan kiadás jelent meg a cégnél, amit eddig valamilyen más módon számolt el, 
például a kommunikációs költségek nem a Pro Visegrád Kft-nél jelentek meg, hanem az 
önkormányzat kötött szerződést erre vonatkozóan. Ha ezeket a költségeket a Pro Visegrád 
Kft-nél jelenítik meg, akkor előfordulhat az, hogy a jegybevétel ezt nem fedezi. De az 
önkormányzatnak a kommunikációs költséget a cégen keresztül elkölteni sokkal hatékonyabb 
pénzfelhasználást jelent, mint azon kívül. Úgy gondolja, ha Visegrád pozícióját meg akarják 
őrizni és fejleszteni szeretnék a rendezvényt, akkor ezekre a tételekre áldozni kell.  
 

- Mikesy Tamás távozott az ülésteremből, így a képviselő-testület 5 fővel (7 főből) jelen 
van, határozatképes. - 

 
Bálint Zsolt: Úgy érzi, hogy itt valami félreértés van. Ő nem azt mondta, hogy nem ért egyet 
a 10 millió forintos tőkeemeléssel, meg a 3,8 millió forintos kommunikációval, csak azt, hogy 
ha valaki valamit szeretne, akkor előbb kérjen és utána írjon alá valamit, ami most nem így 
történt. Azt kéri, hogy tartsák be a törvényes utat. 
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Félegyházi András: Ha félreérthető volt, akkor azért elnézést kér, nem azt akarta sugallni. 
Azt viszont leszögezi, hogy a törvényes utat betartották.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki a tőkeemeléssel kapcsolatos határozati javaslatot 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 
88/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos 
tulajdonában lévő Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft törzstőkéjét 
10.000.000,-Ft összeggel felemeli akként, hogy a tőkeemelés pénzbetét szolgáltatással, banki 
átutalással teljesítendő.   
2) A képviselő-testület a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 
tőkeemelésére a pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 
(II.11.) számú rendelet 15. számú melléklet 9. (Pro Visegrád Kft tőkeemelés) sora terhére 
biztosítja.   
3) A tőkeemelést követően a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft jegyzett tőkéje 16.000.000.-Ft-ra növekszik, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.   
4) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az 1. pontban a Pro 
Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft tőkeemelésére megítélt összeg 
átutalásáról intézkedjen. 
 

Határidő: 2016. május 15. 
Felelős: Félegyházi András Polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a Pro Visegrád Kft alapító okiratának 
módosításával egyetért, 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 
89/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2025 Visegrád, 
Fő utca 81.) taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy az alapító okirat IV/1. pontját a 
Kft törzstőkéjének emelése miatt - a következőképpen módosítja: 
„1. A társaság törzstőkéje 16.000.000,- Ft, azaz tizenhatmillió forint, amely kizárólag 
pénzbeli hozzájárulásból áll.” 
2) A Képviselő-testület a Társaság Alapító Okiratát a fenti módosítással egységes 
szerkezetben jóváhagyja, s felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 
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szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az általa aláírt, módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Képviselő-testület ezen határozatának egy példányával 
és mellékleteivel - jogi képviselő közreműködésével - terjessze be a Budapest Környéki 
Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz. 
 

Határidő: az Alapító Okirat cégbírósági beterjesztésére 2016. június 30. 
Felelős:    Félegyházi András Polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki azzal egyetért, hogy a városmarketing 
feladatokat a Pro Visegrád Kft végezze el 3.000.000.-Ft+áfa összegben, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy Tamás képviselő 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2016. (04.27.)  
HATROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 3.000.000.-Ft+áfa 
díjért megbízza a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-t (2025 
Visegrád, Fő u. 81. ügyvezető: Cseke László) a 2016. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
kommunikációs feladatainak (Visegrád városmarketing) ellátásával. 
2.) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő összeget az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 15. számú melléklet 10. (Pro Visegrád 
Kft „Visegrád városmarketing” támogatása) sora terhére biztosítja.  
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban 
meghatározott feladat ellátására a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft.-vel kötendő megbízási szerződés aláírására.   
 
Határidő:  1. pont: 2016. július 31. 
  3. pont: azonnal 
Felelős:  1. pont: Cseke László ügyvezető 
  3. pont: Félegyházi András polgármester 
 

- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a 
képviselő-testület 6 fővel (7 főből) van jelen, határozatképes –  

 
7. npr: Visnyovszky András Visegrád logó, címer és névhasználati engedély iránti 

kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Visnyovszky András  

 
Félegyházi András: Visnyovszky András azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 
hogy a 2016. május 14-én megrendezésre kerülő „III. Honda Car Festivál Visegrád” 
elnevezésű rendezvényhez kapcsolódóan engedélyezze a „Visegrád” név, valamint a város 
logójának és címerének használatát. Tudomása szerint Visnyovszky András nem szervezője 
ennek a rendezvénynek, hanem valamelyik vállalkozása helyszínén zajlik majd a verseny, 
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ezért úgy lett volna jó, ha a rendezvény szervezője maga kéri meg az engedélyt. Ezt azért 
kívánta előrebocsátani, mert a javaslata semmiképpen nem Visnyovszky András vagy az ő 
vállalkozása ellen irányul, hanem kifejezetten a rendezvényhez. A rendezvény plakátja olyan 
képi világgal bír, ami véleménye szerint nem egyezik azzal a képpel, amelyhez Visegrád, 
mint a rendezvény támogatója nevét és címerét adhatná. Természetesen a rendezvény ettől 
még megrendezhető Visegrádon, de azt javasolja, hogy a rendezvényhez a nevét Visegrád 
város, mint támogató ne adja. 
 
Bálint Zsolt: Egyetért a javaslattal, Visegrád egy ilyen plakáthoz ne adja a nevét. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki az A) alternatíva határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazattal és  tartózkodás mellett (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád címerének és 
zászlajának alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló 9/1991. (XI.27.) 
önkormányzati rendelet 6. §. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem ad engedélyt 
Visnyovszky András (2025 Visegrád, Fő u. 127.) részére a „Visegrád” név, valamint Visegrád 
címerének és logójának használatára a 2016. május 14-én megrendezésre kerülő „III. Honda 
Car Festivál Visegrád” elnevezésű versenyen.  
2.) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a testület döntéséről 
írásban értesítse Visnyovszky Andrást. 
  

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
8. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 

ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóval 
kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az 
előterjesztésben szereplő 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 
92/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2016. március 16. – 2016. április 27. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr.: Beszámoló a belső ellenőrzés 2015. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A belső ellenőrzési feladatokat 2015. évben is az elmúlt évekhez hasonlóan 
a Vincent Auditor Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Oktató Kft. látta el. A Kft. 2015. évben a 
képviselő-testület által jóváhagyott öt téma keretében folytatott önkormányzatunknál belső 
ellenőrzést, a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár működése, gazdálkodása, 
szabályozottsága, az Önkormányzat testületi határozatok kezelése, nyilvántartása, az 
Önkormányzat informatikai rendszer működése, az Önkormányzat adóhátralékok behajtására 
tett intézkedések, valamint a Visegrádi Városfejlesztő Kft működése, gazdálkodása, 
szabályozottsága tekintetében. Az éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések 
végrehajtásra kerültek. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, 
javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés. Az ellenőrzések 
során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó 
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel. A belső ellenőrzés keretében 
feltárt hiányosságok azóta kijavításra kerültek illetve kijavításuk folyamatban van. 
A VVF Kft belső működése és szabályozottsága kapcsán a belső ellenőrzés feltárta azt, hogy 
a képviselő-testület vizsgálja meg a Kft működését, tekintettel arra, hogy a Kft-nek saját 
bevétele nincs, teljes mértékben az önkormányzattól függ, tehát jó volna ha a saját bevételek  
aránya lenne nagyobb a támogatásokkal szemben.  
 

- Mikesy Tamás képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület 7 fővel 
(7 főből) van jelen, határozatképes –  

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben lévő 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 
93/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 2015. 
évi éves összefoglaló belső ellenőri jelentését jóváhagyja. 
  

Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 
Határidő: azonnal 

 



14 
 

10. npr.: A Sziget utca 11. szám alatti 4. számú önkormányzati lakás bérbeadására 
kiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Képviselő-testület a 2016. március 16-i ülésén döntött a Sziget utca 11. 
szám alatti 4. számú önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról. A 
pályázati felhívás a helyben szokásos módon, a Visegrádi Hírekben, a város honlapján, 
valamint a hirdetőtáblán megjelent. A pályázatok benyújtási határideje 2016. április 13. 16.00 
óra volt. E határidőig 2 db pályázat érkezett be. A pályázatokat a Népjóléti Bizottság 2016. 
április 15-i ülésén véleményezte és azt javasolja a képviselő-testület számára, hogy a lakás 
bérleti jogviszonyára további három évre a jelenlegi lakóval Burgermeister Csillával kössön 
bérleti szerződést. Viszont a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek 
mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet 16§ (5) bekezdése, valamint a 
pályázati kiírás szerint a bérleti szerződés időtartama öt év, ezért a nyertes pályázóval öt évre 
szóló határozott időtartamú bérleti szerződést kell kötnie az önkormányzatnak, ennél rövidebb 
időtartamú nem köthető. További három évre abban az esetben köthető a lakóval szerződés, 
ha azt írásban előzetesen a pályázat kiírása előtt kéri.  
 
Bálint Zsolt: Most akkor úgy vettük a bentlakót is, mintha új pályázó lett volna? Honnan 
kellett volna tudnia, hogy kérheti is a szerződés meghosszabbítását? 
 
Dr Szabó Attila: Előzetesen nem kérvényezte a bent lakó a szerződés meghosszabbítását, 
ezért a testület kiírta a pályázatot, így a pályázati kiírás szerint és a rendelet szerint 5 évre szól 
a bérleti szerződés. A bérleti szerződésben pedig egyébként taxatíve fel van sorolva, hogy 
ilyen esetben ha szerződést akar hosszabbítani további három évre, akkor ezt előzetesen kell 
kérelmeznie.  
 
Félegyházi András: Ha ő kérelmezte volna, akkor biztosan elnyerhetett volna 3 évet, így 
viszont megkockáztatta azt, hogy nem ő nyer.  
 
Bálint Zsolt: Ezek után ha lejár az 5 éve, akkor még egyszer beadhatja 3 évre a kérelmét, 
mint ott lakó? 
 
Dr Szabó Attila: Igen. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben lévő 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 
94/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Sziget u. 11. szám alatt lévő 4. számú önkormányzati lakás bérbeadására” kiírt pályázatra 
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Burgermeister Csilla (2025 Visegrád, Sziget u. 11/4) által benyújtott kérelmét a Népjóléti 
Bizottság javaslata alapján elfogadja.  
2) A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy „a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint 
a lakbérek mértékéről” szóló 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 20. §. (3) bekezdés a) 
pontja alapján Burgermeister Csillának havi 33.440,-Ft (550 Ft/m2/hóx60,8m2) bérleti díj 
ellenében 2016. május 1-től öt év határozott időre bérbe adja Visegrád, Sziget u. 11. szám 
alatti 4. számú önkormányzati tulajdonú lakását.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Burgermeister 
Csillával kötendő bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című (azonosító 

száma: KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004) projekt kapcsán az Apátkúti patak 
hidrológiai vizsgálatára érkezett ajánlatok 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az árvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódóan az Apátkúti patak torkolat 
vidékének engedélyezése során az eljáró hatóság kért egy olyan hidrológiai számítást - 
alátámasztandó a tervet- amely arra vonatkozik, hogy mekkora az esélye annak, hogy egy 
Dunai mértékadó árvízszint és az Apátkúti patak vízgyűjtő területén bekövetkező szélsőséges 
csapadékhozamból következő árhullám egyidejűleg bekövetkezik, illetve mekkora 
vízhozammal kell számolni a patak esetében. Ilyen számítás a régi mértékadó árvízszint 
esetében készült, de az egy méteres emelkedés egy nagy különbség. Ezzel kapcsolatosan 
árajánlatokat kértek be három cégtől, az egyik nem adott, a másik kettő igen. Az Edinex 
Consulting Kft. és a Vituki Hungary Kft adott ajánlatot, a kettő közül az Edinex Kft adta az 
alacsonyabb árajánlatot. A költség elszámolható a II. ütemben, utófinanszírozottként is, tehát 
gyakorlatilag ezt meg kell előlegezni.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben lévő 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 
95/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című (azonosító száma: KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-
0004) projekt megvalósítása érdekében szükséges Apátkúti patak hidrológiai vizsgálatának 
elkészítésére 1.090.000.-Ft+Áfa összesen 1.384.300.-Ft díj ellenében - árajánlatában szereplő 
tartalommal - az Edinex Consulting Kft-t (1118 Budapest, Apahida u. 2.) bízza meg. 
2) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladatok elvégzésének a díját az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 13. számú melléklet 1. 
(Árvízvédelmi pályázat II. ütem) sora terhére biztosítja.   
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Edinex Consulting 
Kft-vel kötendő szerződés aláírására. 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
12. npr: Visegrád Város Önkormányzat általános jogi (ügyvédi) feladatainak, 

képviseletének ellátására érkezett ajánlatok megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Dr Kiss György ügyvéd úr, aki 1992 óta látja el Visegrád jogi 
képviseletét bejelentette, hogy ez év végével felhagy az ügyvédi tevékenységével, ha úgy 
tetszik nyugdíjba vonul, bár a  nyugdíjkorhatárt már korábban elérte. Ezért szükséges volt 
keresni az utódját, ezért árajánlatokat kértek be átalánydíjas szerződésekre. A három iroda 
közül kettő gyakorlatilag egyforma ajánlatot adott 250.000,- Ft+Áfa összegben, a harmadik 
pedig 400.000,- Ft+Áfa havidíjjal. Belátható, hogy a jogi képviselet alapvetően jogi, bizalmi 
kérdés és ez nem föltétlenül ár kérdése. Javasolja a Buczkó Ügyvédi Irodát megbízni a jogi 
átalánydíjas feladatok ellátásával. Adott esetben az olyan ügyek, amelyek az általános 
közigazgatási ügyeken kívül esnek adott esetben, vagy speciális jogi tudást igényelnek, az 
külön megbízást igényel majd. A megbízás októbertől indulna, így 3-4 hónapon keresztül a 
két iroda párhuzamosan működne, annak érdekében, hogy a feladatokat át tudja venni Dr Kiss 
Györgytől.  
 
Bálint Zsolt: Az átalánydíjon kívül van más költség is? 
 
Dr Szabó Attila: Nem, ez tartalmazza az útiköltséget is.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy egy fél év után érdemes lesz majd egy számvetést 
készíteni, hogy hogyan működik majd az együttműködés, az önkormányzat és az ügyvédi 
iroda szemszögéből egyaránt. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben lévő 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 
96/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat általános jogi (ügyvédi) feladatainak, képviseletének ellátására 2016. október 
1-től határozatlan időtartamra megbízza a Buczkó Ügyvédi Irodát (1055 Budapest, Stollár 
Béla u. 18. fsz/1.) havi 250.000.-Ft+áfa átalánydíjért.  
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő megbízási díjat az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet dologi 
kiadások egyéb üzemeltetés sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Buczkó Ügyvédi 
Irodával kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
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13. npr: A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A szervezeti és működési szabályzat mellékletében szerepelnek a 
kormányzati funkciókódok, melyek közé a március 16-i testületi ülésen került felvételre a 
Támogatási célú finanszírozási műveletek a Magyar Államkincstár Államháztartási 
irodájának a kérésére. Viszont az alapító okiratokat nyilvántartásba vevő Magyar 
Államkincstár Állampénztári Irodája azt mondja, hogy az önkormányzat e típusú bevételeit 
ugyan ide kell könyvelni, de az alapító okiratokban nem szerepelhetnek. Azt is kérte a 
kincstár, hogy az intézményen kívüli gyermekétkeztetés szerepeljen a kormányzati 
funkciókódok között. Emiatt a rendeletet módosítani kell.  

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a képviselő-testület és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 9/2016.(IV.28.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2016. (IV.28.) 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 –  

 
14. npr: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Képviselő-testület a 2016. március 16-án tartott testületi ülésén 
módosította a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát. Az alapító okiratra vonatkozóan 
hiánypótlás érkezett a Magyar Államkincstártól, mely szerint csak az általuk meghatározott 
sortávolság, betűméret és betűtípus szerint elkészített alapító okiratot fogadják be, valamint az 
alapító okiraton csak a polgármester aláírása szerepelhet a jobb oldalon. Ezek miatt szükséges 
most ismét elfogadnia a képviselő-testületnek a polgármesteri hivatal alapító okiratát.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben lévő 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 
97/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjától a Visegrádi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát jelen határozat 1. 
számú melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
- Az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 
15. npr: Az önkormányzat intézményeinek (Fellegvár Óvoda, Mátyás Király 

Művelődési Ház és Városi Könyvtár, Visegrád Városi Konyha) alapító okirat 
módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A helyzet ugyan az, mint az előző napirendi pont keretében, illetőleg az 
óvoda és a konyha esetében fel kell venni két kormányzati funkciókódot is.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben lévő I. számú 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 
98/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjától a Fellegvár Óvoda alapító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete 
szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező, egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
 

Határidő: 2016. május 2. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben lévő II. számú 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 
99/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjától a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár alapító okiratát 
jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. számú 
mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
 

Határidő: 2016. május 2. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben lévő III. számú 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 
100/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjától a Visegrád Városi Konyha alapító okiratát jelen határozat 1. számú 
melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 

Határidő: 2016. május 2. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
16. npr: Borlai Barbara a Mollis Pluvia Kft („Salamon Visegrád Trail verseny”) 

ügyvezetőjének Visegrád logó, címer és névhasználati engedély iránti kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: 2016. május 15-én kerül megrendezésre a Salomon Ultra-Trail Hungary 
elnevezésű terepfutó verseny Visegrádon. A rendezők kérik, hogy használhassák Visegrád nevét 
és logóját. Közterület használatot nem igényelnek, a rajt és a cél a Salamon toronyban lesz. 
Javasolja, hogy adja meg a képviselő-testület az engedélyt.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben lévő 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 
101/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Mollis 
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Pluvia Kft (2071 Pály, Elvira krt. 28.) részére a „Visegrád” név, valamint Visegrád 
címerének és logójának használatát a 2016. május 15-én megrendezésre kerülő „Salamon 
Visegrád Trail” elnevezésű versenyen Visegrád idegenforgalmi népszerűsítése céljából.  
2) Visegrád címerét és „Millenniumi logóját” kizárólag a heraldikai szabályok betartásával, 
hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, arányának, színeinek, a címer egységes 
szerkezetének megőrzésével szabad használni. A címert és a „Millenniumi logót” csak olyan 
mértékig szabad kicsinyíteni, amely mérték a hiteles ábrázolást nem sérti. 
3) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az engedélyről a 
testületi határozatnak megfelelően írásban értesítse a Mollis Pluvia Kft-t. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr: Bártfai István képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Bártfai István képviselő 

 
Félegyházi András: Felkérte Bártfai István képviselőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Bártfai István: Az előterjesztéshez képest lenne egy módosító javaslata, hogy a tavaly 
decemberi tiszteletdíja lenne a horgász szakosztályé és a 2016. januári lenne a Tűzoltó 
Egyesületnek.  
 
Félegyházi András: Van ennek akadálya? 
 
Dr Szabó Attila: Nincs, ezt előzetesen leegyeztették, mert a tavaly decemberi az a Sziget 
Egyesületnek került felajánlásra, de mivel a karácsonyi koncert elmaradt, így az a szerződés 
módosul, úgy, hogy a Sziget Egyesületen belül a horgász szakosztály részére ajánlja föl a 
képviselő úr a tiszteletdíját.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve egyéb hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki a módosító 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 
102/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Bártfai István 
képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a 2016. évi január havi képviselői 
tiszteletdíját a Visegrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek ajánlja föl. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt jóváhagyólag 
elfogadja Bártfai István képviselő úr tiszteletdíj felajánlását, 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 
103/2016. (04.27.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag 
elfogadja Bártfai István képviselő 2015. év december havi 53.995,- Ft tiszteletdíjának 
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület horgász szakosztálya részére történő felajánlását. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Bártfai István képviselő 
2016. év január havi 53.995,- Ft tiszteletdíjának a Visegrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
részére történő felajánlását.  
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. és 2. 
pontban szereplő felajánlás kapcsán a támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

18. npr: Lemondás a Visegrád 112/7 hrsz-ú ingatlan ½-ed tulajdoni hányadának 
elővásárlási jogáról  
Előterjesztő: D rszabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Zeller Tibor a Sirály Étterem és Szálloda Kft. ügyvezetője levélben azzal 
kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a Visegrád 112/7 hrsz-ú kivett beépítetlen terület 
megjelölésű, 1167 m² alapterületű, természetben Visegrád, Sirály utca 2. szám alatt található 
ingatlan ½-ed tulajdoni hányadának adás-vétele okán az önkormányzat nyilatkozzon, hogy az 
elővásárlási jogával élni kíván-e. A tavalyi évben már a másik ½-ed rész elővásárlási jogáról 
lemondott a képviselő-testület. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben lévő 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 
104/2016. (04.27)  
HATÁROZATA 

 
1.)Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád belterület 
112/7 hrsz. szerint nyilvántartott, 1167 m² alapterületű, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 
Visegrád Sirály u. 2. szám alatt található ingatlan ½-ed tulajdoni hányadának 
vonatkozásában lemond elővásárlási jogáról. 
2.) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a testület döntéséről a 
Sirály Étterem és Szálloda Kft.-t (2025 Visegrád, Rév u. 15. ) írásban értesítse. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
19. npr: Egyebek 

 
Félegyházi András: A két ülés között eltelt időszakban a képviselő-testület két rendkívüli 
ülést tartott. Április 7-én arról döntött, hogy részt vesz egy óvodabővítést, felújítást segítő 
pályázaton. Az április 19-én tartott rendkívüli ülésen pedig a korábban benyújtott vis maior 
pályázattal kapcsolatosan egy technikai döntésre volt szükség.  
Április 18-án a műemléki világnap alkalmából a visegrádi városközpont beruházást az Icomos 
Magyarországi szervezete Icomos díjra érdemesnek tartotta. Ez egy szakmai elismerés, tehát 
nem politikai és semmiféle gazdasági előny nem származik belőle. Köszöni mindazoknak, 
akik ebben részt vettek és köszöni az Icomos Magyarországi szervezetének.  
Március 19-én egy V4-es együttműködés elmúlt 25 évének bemutató kiállítása nyílt meg a 
városházán az előcsarnokban, ami azóta is látható.  
Az iskolafejlesztés program zajlik, folyik a régészeti kutatás, értékes leletek kerültek elő, ami 
némi késlekedést okoz, de akadályozni nem fogja a beruházást. Az építési engedélyezési 
dokumentáció jogerős, a terv rövidesen közzé tehető is lesz.  
A 11-es útnak egy rövid szakaszán felújítási munkák kezdődtek el, a festési munkák még 
hátra vannak, bízik abban, hogy rövidesen a többi kritikus szakasz is sorra kerül.  
 
Bálint Zsolt: Az elmúlt testületi ülésen ezt kérte Hadházy Sándor képviselő úrtól, ha az ő 
közbenjárása miatt indult el a munka, akkor ezúton köszöni meg Neki. 
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
  polgármester                 jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    13/2016. 
Határozatok száma: 106/2016. (05.06.)  
Rendelet száma:  - 
    
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. május 6-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
1. Vis maior pályázaton (Áprily völgyi vízfolyás partoldalának, Újkert és Kilátó utcák 
melletti partfalnak omlása miatt önkormányzati tulajdonban keletkezett károk 
megtérítése és helyreállítása) való részvételről szóló 85/2016. (04.19.) önkormányzati 
határozat módosítása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 6-án 14:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző helyett Miklós Melinda igazgatási csoportvezető 
 
 

 
 
 
Távol maradt képviselők: 
 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester, Bálint Zsolt és Bártfai István képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem 
tudnak részt venni. Ismertette az ülés napirendjét és mivel ezzel kapcsolatban módosító 
javaslat nem érkezett, 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, Bálint Zsolt 
és Bártfai István képviselők nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Vis maior pályázaton (Áprily völgyi vízfolyás partoldalának, Újkert és 
Kilátó utcák melletti partfalnak omlása miatt önkormányzati tulajdonban 
keletkezett károk megtérítése és helyreállítása) való részvételről szóló 85/2016. 
(04.19.) önkormányzati határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: A Képviselő-testület 70/2016. (03.16.) önkormányzati határozatában 
döntött arról, hogy a 2016. évi vis maior tartalék támogatására kiírt pályázaton részt vesz a 
2016. február 10-i heves esőzések miatt a Visegrád Áprily völgyi időszakos vízfolyás 
partoldalának, az Újkert és Kilátó utcák melletti partfalak omlása miatt. A vis maior 
pályázatot elektronikusan és papír alapon, határidőben benyújtotta az önkormányzat a Magyar 
Államkincstárhoz, aki április 15-én érkezett levelében hiánypótlásra szólította fel az 
önkormányzatot. A hiánypótlás értelmében a képviselő-testületnek többek között a 70/2016. 
(03.16.) számú Önk. határozatát módosítani kell, mert a képviselő-testületi határozat 2., 5. és 
a 7. pontjaiban a káreseménnyel érintett ingatlanok felsorolásából hiányzik a 971 hrsz. A 
hiánypótlást az önkormányzat a megadott 7 napos határidőn belül teljesítette.  
2016. május 5-én azonban újabb hiánypótlásra szólította fel a Magyar Államkincstár az 
önkormányzatot, mely szerint az április 19-én módosított 85/2016. (04.19.) számú határozat 
2., 5. és a 7. pontjaiban a káreseménnyel érintett ingatlanok felsorolásából hiányzik a 463. 
helyrajzi szám. A hiánypótlás teljesítésére a levél kézhezvételétől számított 7 napon belül, 
azaz 2016. május 12-ig van lehetősége az önkormányzatnak. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 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) a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2016. (05.06.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior pályázaton való részvételről 
szóló 85/2016. (04.19.) Önk. Határozat 2., 5. és a 7. pontjait az alábbiak szerint módosítja. A 
határozat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 
„2) A káresemény a 2016. február 10-i heves esőzések miatt a Visegrád Áprily völgyi 
időszakos vízfolyás partoldalának, Újkert és Kilátó utcák melletti partfalnak omlása miatt a 
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Visegrád 067/1, 1638, 463, 479, 480, 701, 971 és 973 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanokban keletkezett károk.” 
„5) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 067/1, 1638, 463, 
479, 480, 701, 971 és 973 hrsz.-ú ingatlanok Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát 
képezik.” 
„7) A bekövetkezett káreseménnyel érintett 463, 479, 701, 971 és a 973 hrsz.-ú ingatlanok (út, 
közterület) a közúti közlekedést szolgálják, a lakóházak megközelítését biztosítják.” 
  

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. május 12. 

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

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
    polgármester                 jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    14/2016. 
Határozatok száma: 107-115/2016. (05.18.)  
Rendelet száma:  - 
    
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. május 18-án megtartott nyílt üléséről 

 
 

1. A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás beszámolója a feladat 2015. évi ellátásáról 

2. Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2015. 
évről  

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 
ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

4. Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

5. Visegrád 169/2 és 169/5 hrsz-ú ingatlanokon a 11-es számú főút 41 km 
szelvényénél buszparkoló sáv építése  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

6. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottság Visegrád logó és 
címer használati engedély iránti kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

7. Lemondás a Visegrád 110/3, 110/5 és 110/6 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási jogáról  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

8. Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület közterület használati 
díj megfizetésétől való eltekintés iránti kérelmének megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

9. Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

10. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 18-án 18:30 
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 jegyző  
 
 

 
 
 
Távol maradt képviselők: 
 
 

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 az ülés napirendjét, jelezte, hogy a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft. pénzügyi mérlegbeszámolóját leveszi napirendről, mivel az túl későn 
érkezett be, de a jövő heti rendkívüli testületi ülésen ez napirendre kerül. Pótnapirendként 
javasolja felvenni a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület közterület 
használati díj megfizetésétől való eltekintés iránti kérelmének megvitatását, továbbá Dr 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester tiszteletdíj felajánlásáról szóló napirendi pontokat.  
Mivel a napirendi javaslattal kapcsolatban egyéb módosító javaslat nem érkezett, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) az ülés 
napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás beszámolója a feladat 2015. évi ellátásáról 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
Meghívott: Bognár Judit intézményvezető 

 
Félegyházi András: Bognár Judit intézményvezető asszony azért nem tudott eljönni, mert 
baleset érte, ezúton kíván neki jobbulást. Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Mint ismert Visegrád az eddigi évekhez hasonlóan társulás keretében látja 
el ezt a feladatot. Évről évre megállapítható, hogy Visegrád szerencsés helyzetben van, mert a 
szolgálat által ellátottak száma viszonylag kevés és nincs súlyos helyzet. Az írásos 
előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. A Népjóléti Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. 
 
Schüszterl Károly: A bizottság megtárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra.  
 
Félegyházi András: Jelezte, hogy a társulás működésével kapcsolatosan vélhetően a 
következő rendes testületi ülésen kell majd érdemben beszélni. Fölmerült az, hogy a társulás 
további működése milyen módon menjen tovább, ezzel kapcsolatosan ma is volt egy 
tájékoztató Szentendrén. Az ott elhangzottakról a Bizottsági ülésen majd beszámol, de 
nyilvánvaló, hogy a szolgálat működése a továbbiakban is zavartalan kell, hogy legyen.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki elfogadja a beszámolót, 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 
107/2016. (05.18.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2015. évi feladat ellátásról. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

2. npr: Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása 
a 2015. évről  

Előterjesztő: Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Félegyházi András: Köszöntötte Cseke László ügyvezetőt, kérte, hogy röviden ismertesse a 
beszámolót.  
 
Cseke László: Írásban előzetesen megkapták a képviselők a mérleget, a közhasznúsági 
beszámolót és az egyéb szükséges kimutatásokat. Amit fontosnak tart, hogy reális esély van 
arra, hogy a társasági adóból tud részesedni a jegybevétel alapján a Pro Visegrád Kft. Ez 
nagyon-nagyon fontos lenne, mert a jegybevétel kb. 70%-át vissza lehet kapni a következő 
évben ezáltal. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki elfogadja a beszámolót, 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 
108/2016. (05.18.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató 

a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos beszámolót a 
képviselő-testület tagjai megkapták. Mivel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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:  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
109/2016. (05.18.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2016. április 19 – 2016. május 18. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Minden év május 31-ig kell ezt a szociális tárgyú átfogó beszámolót 
elkészíteni és a képviselő-testület elé terjeszteni. A beszámoló a gyámhatósági és 
gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos tevékenységet foglalja össze, amit egyébként a 
Dunakanyari Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálaton keresztül lát el az önkormányzat. A 
polgármesteri hivatalban csatolt osztott munkakörben egy ügyintéző látja el az ezzel 
kapcsolatos feladatokat. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások, 
alapvetően a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, illetőleg tavaly óta a települési 
támogatás, mely fölváltotta a közgyógyot, az ápolási díjat és rendkívüli segélyt. A rendszeres 
gyermekvédelmi támogatást tavalyi évben 42 személy kapott, ez 17 családot érintett. A 
gyermekétkeztetést a Városi Konyhán biztosított, megfelelő színvonalon. Az óvodában 9, az 
iskolában 30 ingyenes étkező van. 50%-os kedvezményt pedig az óvodában 28, az iskolában 
80 fő kap. Összességében elmondható, hogy a gyermekvédelmi tevékenység nem jellemző, 
kirívó eset nem volt.  
Bűnmegelőzésre prevenciós tevékenységet az óvodában és az iskolában az óvónők és a 
pedagógusok rendszeresen végeznek. Különböző foglalkozások, előadások keretében 
próbálják meg a pedagógusok a Szentendrei Rendőrkapitányság rendőreivel közösen a 
gyermekeket felkészíteni a rájuk leselkedő veszélyekre és azok megelőzésére. Városunkban 
gyermek és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmény nem volt.  
  
Mikesy Tamás: A szociális törvény szerint az önkormányzatnak nyáron gyermekfelügyeletet 
kell biztosítania, ami tavaly meg is valósult és idén is meg lesz hirdetve. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki elfogadja a jegyző úr által összeállított beszámolót, 
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 
110/2016. (05.18.)  
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Szabó Attila 
jegyzőnek Visegrád Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól 
készített átfogó értékelését jóváhagyja.  
2) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a 
Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.  
 

Felelős:Dr Szabó Attila jegyző 
Határidő: 2016. május 31. 

 
5. npr: Visegrád 169/2 és 169/5 hrsz-ú ingatlanokon a 11-es számú főút 41 km 

szelvényénél buszparkoló sáv építése  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Visegrád Tours Kft és a Mahart-Passnave Személyhajózási Kft megkereste 
az Önkormányzatot abból a célból, hogy működjenek együtt Visegrád parkolási gondjainak 
enyhítése érdekében, a 11-es út mentén egy buszparkoló sáv építése kapcsán. Mivel az 
ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában állnak, így az építtetői jogokkal a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ rendelkezik. A buszparkoló sáv építését a két 
Kft. vállalta föl, saját költségére fele-fele arányban és kérték, hogy az önkormányzat vállalja 
föl az építtető szerepét, mivel az csak ő vagy az állam lehet. Ahhoz, hogy az építési engedély 
kiadásra kerüljön tulajdonosi hozzájárulás kell, amit a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ ad ki. Ehhez pedig az szükséges, hogy az önkormányzat a KKK-val egy 
ingatlanhasznosítási szerződést kössön, amiben szabályozva van az ingatlan igénybevételi 
lehetősége. A szerződés mellékletét képezi egy nyilatkozat, melyben a polgármester 
nyilatkozik, hogy közfeladatnak minősül a parkoló kialakítása. A szerződés és a nyilatkozat 
aláírásához képviselő-testület jóváhagyása szükséges, mivel az önkormányzatnak a beruházás 
megvalósítását követően a létesítményt le kell választania a közút területéről, ehhez szükséges 
telekalakítással kapcsolatos és egyéb eljárások minden költsége az önkormányzatot terheli. 
Egyúttal  a létesítménnyel érintett terület tulajdonba vételét is kezdeményeznie kell, ha a 
vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszi. Nyilatkozat aláírásával, abban foglaltak esetleges 
megsértésével az Önkormányzat jelentősebb összegre vállal kötelezettséget. Továbbá, mivel a 
parkolás önkormányzati feladat, közfeladat, ezért a két Kft-vel egy együttműködési 
megállapodást is kell kötnie az önkormányzatnak, amelyben egyértelműen meghatározásra 
kerülnek a feladatok, illetve, hogy a finanszírozást ők vállalják.  
 
Mikesy Tamás: Többen kérdezték, hogy ez magán parkoló lesz-e? Most is szeretné 
megerősíteni, hogy nem, benne is van a szerződésben, hogy a két Kft. finanszírozza, de 
önkormányzati tulajdonba lévő parkoló lesz, amit nem keríthetnek le és parkoló díjat sem 
lehet kérni. 
 
Félegyházi András: Ez így van. 
 
Bálint Zsolt: Az előterjesztésben van egy olyan mondat, hogy a „nyilatkozat aláírásával, 
abban foglaltak esetleges megsértésével az Önkormányzat jelentősebb összegre vállal 
kötelezettséget. Ez mit jelent? 
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Dr Szabó Attila: Az önkormányzat ebben a nyilatkozatban vállalja azt, hogy ezt parkolóként 
működteti, de ha nem így tesz, akkor az ingatlan hasznosítási szerződés felmondásra kerül és 
úgymond a terület használati díjat ki kell fizetni a KKK-nak, ami jogszabályban 
meghatározott mértékű.   
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 
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 
111/2016. (05.18.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád parkolási 
gondjainak enyhítése érdekében a Visegrád 169/2 és a 169/5 hrsz.-ú Magyar Állam 
kizárólagos tulajdonában, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében 
lévő „kivett országos közút” művelési ágú ingatlanokon a 11. számú főút 41+639-41+856,67 
km szelvényei között, jobb oldalon tervezett buszparkoló sáv létesítése érdekében a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 39.) 
- a határozat mellékletét képező tartalommal - ingatlan-hasznosítási szerződést köt.  
2) Az Önkormányzat helyett a buszparkoló sáv építésével, valamint az elkészült parkoló 
fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos minden költséget 50-50%-os arányban 
Visegrád Tours Idegenforgalmi, Vendéglátó és Kereskedelmi Kft és a Mahart-Passnave 
Személyhajózási Kft finanszíroz. A megépülő buszparkoló sáv gépjárművek parkolásának 
biztosítása érdekében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 13. § (1) bekezdés (2) pontjára tekintettel közfeladatnak minősül.  
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a buszparkoló sáv építésével, valamint az elkészült parkoló 
fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos részletek vonatkozásában a Visegrád Tours 
Idegenforgalmi, Vendéglátó és Kereskedelmi Kft-vel (székhelye: 2025 Visegrád, Rév u. 15) és 
a Mahart-Passnave Személyhajózási Kft-vel (székhelye: 1056 Budapest, Belgrád rakpart) 
együttműködési megállapodást köt.  
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központtal kötendő ingatlan-hasznosítási szerződés, valamint Visegrád Tours 
Idegenforgalmi, Vendéglátó és Kereskedelmi Kft-vel és a Mahart-Passnave Személyhajózási 
Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. npr: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottság 

Visegrád logó és címer használati engedély iránti kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága azzal 
a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a 2016. június 7-9. között Visegrádon 
megrendezésre kerülő VI. Országos Szakmai Közlekedésrendészeti Versenyhez kapcsolódóan 
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engedélyezze, hogy a város logóját és címerét használhassák a versennyel kapcsolatos 
kiadványokon. Ehhez kapcsolódóan kérték a parkoló és a rendezvénytér használatát is, amire 
ingyenesen kaptak engedélyt, a rendelet alapján. A logó és címer használatához viszont 
testületi felhatalmazás szükséges. 
 
Bálint Zsolt: Azon a napon kispalotajáték is lesz. Hol fognak tudni parkolni a buszok? 
 
Félegyházi András: Valószínűleg lesz kispalotajáték, de sem akkor mikor a rendőrség ezt 
kérte, sem a mai napig nincs még erre vonatkozóan kérelem az önkormányzatnál, viszont a 
kispalotajátékok rendezőjét és a palotát is tájékoztatták erről. A megoldás az lesz, hogy erre 
az egy napra feloldják a busz behajtási tilalmat a Fő utcán, tehát azok bemehetnek a palotáig a 
buszokkal és az iskola előtti területen tudják megvárni míg véget ér a rendezvény.  
Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 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 
112/2016. (05.18.)  
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Pest 

Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága (1139 Budapest, Teve u. 4-
6.) részére a Visegrád címerének és logójának használatát a 2016. június 7-9 között 
megrendezésre kerülő VI. Országos Szakmai Közlekedésrendészeti Versennyel 
kapcsolatos kiadványokon Visegrád idegenforgalmi népszerűsítése céljából.  

2.) Visegrád címerét és „Millenniumi logóját” kizárólag a heraldikai szabályok betartásával, 
hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, arányának, színeinek, a címer egységes 
szerkezetének megőrzésével szabad használni. A címert és a „Millenniumi logót” csak 
olyan mértékig szabad kicsinyíteni, amely mérték a hiteles ábrázolást nem sérti. 

3.) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az engedélyről a 
testületi határozatnak megfelelően írásban értesítse a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Baleset-megelőzési Bizottságát. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

7. npr: Lemondás a Visegrád 110/3, 110/5 és 110/6 hrsz-ú ingatlanok 
elővásárlási jogáról  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Dr Etter Ödön ügyvéd ügyfelei  képviseletében levélben azzal kereste meg 
Önkormányzatunkat, hogy a Visegrád 110/3, 110/5 és 110/6-os helyrajzi számú ingatlanok 
vonatkozásában mondjon le elővásárlási jogáról. Az ingatlanok a Sirály utcában találhatóak, 
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melyekre vonatkozóan a helyi rendelet szerint az önkormányzatnak elővásárlási joga van, 
azok vételárát a felek 5.500.000,- Ft-ba határozták meg. Az elővásárlási joggal kapcsolatban 
nyilatkozattétel a képviselő-testület hatásköre.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 
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 
113/2016. (05.18.)  
HATÁROZATA 

 
1.)Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád  110/3 hrsz 
alatti 264 m² területű kivett út elnevezésű, természetben 2025 Visegrád 110/1 szám alatt 
található ingatlan 1/264-ed tulajdoni hányadának, a 110/5 hrsz alatti 782 m² területű kivett út 
elnevezésű, természetben 2025 Visegrád 110/1 szám alatt található ingatlan 461/782-ed 
tulajdoni hányadának, valamint a 110/6 hrsz alatti 907 m² területű egyéb épület elnevezésű, 
természetben 2025 Visegrád Sirály u. 1. szám alatt található ingatlan 1/1-ed tulajdoni 
hányadának vonatkozásában lemond elővásárlási jogáról. 
2.) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a testület döntéséről az 
Etter Ügyvédi Irodát (2500 Esztergom, Széchenyi tér 19.) írásban értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András  polgármester 

 
- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester távozott az ülésteremből, így a képviselő-

testület 5 fővel (7 főből) van jelen, határozatképes –  
 
8. npr: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület közterület 

használati díj megfizetésétől való eltekintés iránti kérelmének megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Május 21-én kerül megrendezésre a már hagyományosnak mondható II. 
Gasztrofesztivál a rendezvénytéren a TDM szervezésében. Mivel a szervezet félig az 
önkormányzaté is és a rendezvény egy remek program, ezért úgy gondolja, hogy az ingyenes 
közterület-használat támogatandó.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati javaslatot, 
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 voltak jelen) a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
114/2016. (05.18.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesület (2025 Visegrád, Fő u. 81.) részére a 2016. május 21-én 
megrendezésre kerülő „III. Visegrádi Gasztrofesztivál” közösségi rendezvény céljára az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező „Közrét” közterületet ingyenesen biztosítja. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing 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: 2016. május 21. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

 
Félegyházi András: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester úr úgy nyilatkozott, hogy a 
2016. március 16-tól 2016. május 15-ig felhalmozódó alpolgármesteri tiszteletdíját nem 
kívánja felvenni, hanem felajánlja az Áprily Iskoláért Alapítvány (2025 Visegrád, Rév u. 2) 
részére az Áprily Lajos Általános Iskola zeneiskolai eszközeinek, hangszereinek beszerzésére, 
javítására. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 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 voltak jelen) a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2016. (05.18.)  
HATÁROZATA 

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

Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2016. március 16-tól – 2016. május 15-ig 
tartó időszakra járó alpolgármesteri tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 314.090,- Ft 
felajánlását az Áprily Iskoláért Alapítvány (2025 Visegrád, Rév u. 2.) részére az Áprily 
Lajos Általános Iskola zeneiskolai eszközeinek, hangszereinek beszerzésére, javítására. 

2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban 
szereplő felajánlás kapcsán a támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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10. npr: Egyebek 
 
Mikesy Tamás: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy tegnap hivatalos levélben 
kereste meg jegyző urat a tekintetben, hogy az elmúlt időszakban nyilvános fórumon, jelesül a 
facebookon Koller Péter azt feltételezte róla, hogy a kulturális programok, koncertek 
szervezéséből ő anyagilag jól jár. Kérte tőle, hogy ezt vonja vissza és kérjen bocsánatot, ő ezt 
nem tette meg, azt írta válaszlevelében, hogy áll a hivatalos vizsgálat elé, tehát fenntartja 
álláspontját. Jegyző urat arra kérte, hogy hivatalosan folytasson le egy pénzügyi vizsgálatot, a 
tekintetben, hogy megállja-e a helyét ez a gyanú. De egyben kérte azt is, hogy minden 
kulturális rendezvényt és a művelődési ház egyéb pénzügyi tranzakcióit is vizsgálja meg. És 
azt is kérte, ha ez a vizsgálat véget ér, akkor a város lakosságát hivatalos fórumon tájékoztassa 
az eredményről.  
 
Bálint Zsolt: Hogyan állnak az önkormányzat perei? 
 
Dr Szabó Attila: Volt jegyző asszonnyal a munkaügyi per másodfokon van, az elsőfokú 
ítéletet minkét fél megtámadta, a másodfokon a tárgyalás május 23-án lesz.  
A volt doktornővel Dr Balázs Máriával szemben két peres eljárás van folyamatban, 
mindkettőnél az önkormányzat a felperes. A háziorvosi rendelő rezsi tartozása kapcsán a 
doktornő viszont keresetet nyújtott be, a foglalkozás egészségügy vonatkozásában lépett fel 
követeléssel, illetőleg egy 6 millió forintos kárátalányt követel az önkormányzaton, arra való 
hivatkozással, hogy a praxis jogát azáltal nem tudta értékesíteni, hogy az önkormányzat pert 
indított ellene. Nyilvánvalóan az önkormányzat álláspontja szerint a kettő nem függ össze, 
mert attól függetlenül értékesíthette volna. Több tárgyalási forduló volt már az idei évben is, 
jelenleg ott áll a történet, hogy a rezsi költségek és a foglalkozás egészségügyi költségek 
vonatkozásában felkérte a bíróság a feleket egy peren kívüli egyezség megkísérlésére, annak 
érdekében, hogy szakértő kirendelésére ne kerüljön sor, mert annak a költsége 250-300 ezer 
forint lehet. A másik per a Harangvirág u. 22. szám alatt lévő szolgálati lakás bérlet díj 
tartozása ügyében folyik. Az első tárgyaláson Dr Balázs Mária elismerte alperesi pozícióját, 
illetve követelés jelentős részét, majd a második tárgyalási nap előtt ezt visszavonta és cáfolta, 
hogy ő az alperese ennek a pernek. A bíróság elfogadta ezt a védekezést és a peres eljárásra a 
keresetet ezen indokból kifolyólag elutasította, tehát a bíróságnak az a álláspontja, hogy a 
keresetet nem Balázs Mária ellen kell megindítani. Itt a fellebbezési lehetőséget majd meg 
kell vizsgálni. Ezen per kapcsán is élt egy viszontkeresettel Balázs Mária 6 millió forint 
összegű kártérítést követelt arra hivatkozással, hogy az önkormányzat személyiségi jogait 
megsértette, illetve egyéb becsmérlő kifejezések által romlott a megítélése. Ezt a viszont 
keresetét a bíróság elutasította, de a tegnapi napon érkezett meg, hogy önálló pert indított az 
önkormányzat ellen, 6 millió forintot követel, arra hivatkozással, hogy az önkormányzat 
egyes képviselőitől testületi ülésen olyan kifejezések hangzottak el, ami személyét sértették, 
emiatt megalázó helyzetbe került.  
 
Bálint Zsolt: Mikor csinált az utóbbi években foglalkozás egészségügy keretén belül 
vizsgálatot? Tudja igazolni, hogy ő ezt megcsinálta? 
 
Dr Szabó Attila: Ezért folyik még a per, mert ezt most neki kell bizonyítania. Állítása szerint 
a Konyha, az Óvoda esetében még 2014-ben is elvégezte a vizsgálatokat.  
 
Bálint Zsolt: A FŐV2-vel kapcsolatos per hogy áll? 
 
Félegyházi András: A következő testületi ülésen erről beszámol.  
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Bálint Zsolt: Mi van a gáttal? 
 
Félegyházi András: Most a befejezési, illetve a garanciális munkálatok zajlanak, sajnos 
lassan, mert ennyire van kapacitásuk. Az önkormányzat folyamatosan próbálja ezt sürgetni a 
kooperációkon. A második ütem kapcsán pedig megy a minisztériummal az egyeztetés a 
tekintetben, hogy az a menedzsment cég, akivel szerződést kötött az önkormányzat ezelőtt 
legalább 5 évvel, az sem nem önkormányzati, sem nem állami tulajdonban lévő cég és idő 
közben életbe lépett egy olyan rendelkezés, hogy ilyen feladatot ezeknél a beruházásoknál 
nem láthat el csak önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő cég. Tehát a II. ütem 
támogatási szerződése ezért csúszik. Az irányító hatóságnak most föltették a kérdést, hogy 
akkor ki fejezze be? Új cég behozása többletköltséggel jár, amire nincs fedezet a projektben. 
Engedély szinten a földmű engedélye nincs még meg, a patak torkolat esetében pedig egy 
vízhozam számítást írtak elő, ami folyamatban van. Amint a földmű engedélye megérkezik, 
akkor egy feltételes közbeszerzési eljárást meg lehet indítani.  
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy a múzeumnak hívják föl a figyelmét arra, ha valamit egyszer 
föltárnak és műemlékké nyilvánítják, akkor azt gondozzák is, mert van több ilyen a 
településen, például az őrtoronynál kint a Bányatelepnél, ahol ő most lenyírta a füvet, mert 
már olyan állapotok uralkodtak ott.  
 
Mikesy Tamás: A múzeumnak nincs köze ehhez, a Magyar Államkincstár a tulajdonosa a 
területnek, egyébként a Soproni Sándor Egyesület már évek óta próbálja megszerezni ezen 
terület kezelését.  
 
Félegyházi András: Köszöni Bálint Zsoltnak, hogy ezt a munkát megtette. 
 
Mikesy Tamás: Az utóbbi időben az tapasztalható, hogy a belvárosi részben nagyon 
elszaporodtak a patkányok.  
 
Dr Szabó Attila: A Schulek utca környékén volt ilyen lakossági jelzés, így ott volt 
patkányirtás márciusban. Ha valakinek ilyen jellegű problémája van, azt jelezze a hivatalban, 
a pontos hely megjelölésével. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Azzal az épülettel mi a helyzet, ami épülőben van a rév mellett, 
kapott már az önkormányzat visszajelzést a levelére a hatóságoktól? 
 
Félegyházi András: A hatóságoktól nem kapott érdemi választ az önkormányzat. Kapott 
olyan jelzést, hogy már aláírás alatt van a válasz, de még nem ért ide, tehát érdemben erről 
nem tud beszámolni. 
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta.  
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
  polgármester                                                                  jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    15/2016. 
Határozatok száma: 116-135/2016. (05.26.)  
Rendelet száma:  - 
    
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. május 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

1. Mikesy Tamás képviselői tiszteletdíj felajánlása 
2. Bálint Zsolt képviselői tiszteletdíj felajánlása 
3. Dunakanyar Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására 

Létrejött Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása 
4. Visegrádi Városfejlesztő Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2015. 

évről  
5. Visegrádi Városfejlesztő Kft működésének támogatása, az ügyvezető 

célprémiumának kifizetése  
6. Lemondás a Visegrád 1/5 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról  
7. A III. Visegrock fesztivál szervezésére és lebonyolítására érkezett ajánlat 

megvitatása  
8. 2016. évi közbeszerzési terv módosítása 
9. Duna mozi digitális fejlesztésének műszaki, technikai feltételeinek biztosításához, 

fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésére közbeszerzési eljárás kiírása 
10. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
11. Sziget üzemű (napelemes) közvilágítás kialakítására érkezett vállalkozói ajánlat 

megvitatása 
12. Köztéri padok kihelyezése iránt érkezett ajánlat megvitatása  
13. Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való 

részvétel   
14. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázaton való részvétel   
15. Vis maior pályázaton (a Kálvária u. 27 szám/624 hrsz alóli ingatlanról induló 

pincefal beomlásával kapcsolatos helyreállítási munkák) való részvétel 
16. Visegrád Város Önkormányzat szervezeti működésének vizsgálatára érkezett 

ajánlat megvitatása  
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án 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 jegyző  
 
 

 
 
 
Meghívott: 
 
    Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezetője 
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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 kicsit késik. Ismertette a napirendet, javasolta, hogy a napirendi 
pontok sorrendjét úgy változtassák meg, hogy az eredetileg 13. napirendi pont legyen az első 
és sorban következzen utána a többi. Van három pótnapirendi pont is, Mikesy Tamás és 
Bálint Zsolt képviselői tiszteletdíjainak felajánlása, valamint a Dunakanyar Tűzvédelemre és 
Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodás módosítása. 
  
Bártfai István: Javasolta, hogy a VVF Kft. támogatásával kapcsolatos napirendet vegyék 
előre, arra való tekintettel, hogy Bozzay Péternek ne kelljen az egész ülést végigvárnia. 
 
Félegyházi András: Egyetértette a javaslattal, így a napirendi pontok sorába a 4. 
napirendként javasolta a VVF Kft. támogatása napirendi pontot. Kérdezte a képviselőket, aki 
a napirendet az ismertetett módosító javaslatokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Mikesy Tamás képviselői tiszteletdíj felajánlása 
Előterjesztő: Mikesy Tamás képviselő 

 
Félegyházi András: Mikesy Tamás képviselő a 2016. évre járó március havi tiszteletdíjának 
összegét az Áprily Iskoláért Alapítvány részére, ösztöndíj támogatásra ajánlja fel. A felajánlás 
a 2016. március 1-től az emelt képviselői tiszteletdíj járulékokkal növelt összegére 
vonatkozik, azaz 80.990,- Ft-ra. Kérdezi a képviselőket, aki a felajánlást jóváhagyja, 
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 
116/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag 
elfogadja Mikesy Tamás képviselő 2016. év március hónapra járó tiszteletdíjának megfelelő 
összeg, azaz 80.990,- Ft felajánlását az Áprily Iskoláért Alapítvány (2025 Visegrád, Rév u. 2.) 
részére, ösztöndíj támogatás céljából. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Áprily 
Iskoláért Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. június 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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2. npr: Bálint Zsolt képviselői tiszteletdíj felajánlása 
Előterjesztő: Bálint Zsolt képviselő 

 
Félegyházi András: Felkérte Bálint Zsolt képviselőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Bálint Zsolt: A 2016. évre járó március-április havi tiszteletdíjam összegét a Visegrádi 
Nyugdíjas Klub valamint a Visegrádi Sport Egyesület Kerékpáros Szakosztálya részére 
ajánlom föl. 
 
Félegyházi András: Kérdezi a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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 
117/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő 2016. év március-április hónapra járó tiszteletdíjának megfelelő 
összeg, azaz 161.980,- Ft felajánlását az alábbiak szerint:  
- 1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeg, azaz 80.990,- Ft a Visegrádi Nyugdíjas Klub (2025 
Visegrád, Széchényi u. 11.) részére működési kiadásainak fedezetére 
- 1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeg, azaz 80.990,- Ft a Visegrádi Sport Egyesület 
Kerékpáros Szakosztály (2025 Visegrád, Fő u. 81.) részére versenynevezési díjak fedezetére 
 2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi Nyugdíjas 
Klubbal valamint a Visegrádi Sport Egyesület Kerékpáros Szakosztályával kötendő 
támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. június 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a 

képviselő-testület 7 fővel (7 főből) van jelen, határozatképes –  
 

3. npr: Dunakanyar Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok 
Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A módosítás alapvető indoka az, hogy a társulásban résztvevő 
önkormányzatok a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások 
körében az önkormányzati feladataikat a társulásra ruházzák át. A társulás elnevezése is 
módosul a jövőben Dunakanyar Többcélú Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati 
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Társulás lesz a neve. Ahhoz, hogy a módosítások érvénybe lépjenek, azt minden 
tagönkormányzat képviselő-testületének szükséges egy testületi döntéssel megerősítenie, 
jóváhagynia. A szolgálat székhelye Pócsmegyeren lesz, de továbbra is minden településen 
működik majd az ellátás a szokásos módon és időben. 
 
Félegyházi András: Tehát itt most tulajdonképpen ezt a társulást alkalmassá teszik arra, hogy 
elláthassa a jövőben ezt a feladatot. Az majd egy következő döntés lesz, hogy valóban el is 
látja-e majd, hiszen a jelenlegi társulásban finanszírozási viszonyok megváltozása miatt 
felmerült, hogy érdemes-e bennmaradni Szentendrével együtt ebben a társulásban. Ha 
előnyösebb a kilépés, akkor arról június 30-ig szükséges dönteni.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 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 
118/2016. (05.26.)  
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 – a határozat mellékletét képező 5. számú társulási 
megállapodásban foglalt tartalommal - hozzájárul. 
2) A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 2013. január 1. napjától hatályos 41. § (4) bekezdése alapján a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások körében az önkormányzati 
feladatát a DUNAKANYAR Többcélú Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati 
Társulásra ruházza. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr:  Visegrádi Városfejlesztő Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 

2015. évről  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
Meghívott: Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezetője 

 
Félegyházi András: Felkérte Bozzay Péter ügyvezetőt, hogy röviden foglalja össze a 
beszámolót. 
 
Bozzay Péter: A tavalyi évben a VVF Kft feladata volt többek között a városközpont 
pályázat lezárása, mely javarészt tavaly történt meg, de az elszámolási munkálatok még 
folyamatban vannak, de tulajdonképpen késznek tekinthető. Három önkormányzati tulajdonú 
épület a művelődési ház, a sziget utcai közösségi ház, valamint a rendőrőrs épületén sikerült 
véghezvinni energetikai korszerűsítést, szintén pályázati úton. A Magyar Művészeti 
Akadémiától érkezett 1.000.000,- Ft támogatás az építész tábor megrendezésére, ennek a 
lebonyolítója volt a VVF Kft., de a munka nagy részét a hivatal munkatársai és főépítész úr 
végezte.  
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Jelen beszámoló a cég számviteli helyzetének a tükre. A mérlegfőösszeg több, mint 12 millió 
forintra emelkedett 2015-ben. Úgy gondolja, hogy az elmúlt évekhez képest az egy nagy 
eredmény, hogy pluszban van a cég, de az eredmény nem tükröz pénzügyi sikereket. Ez annak 
köszönhető, hogy a vagyon közé bekerült egy olyan követelés, amelynek az alapja a 
közelmúltban zárt KMOP-s pályázatból származik és amelyet az önkormányzat helyett a VVF 
Kft. tart nyilván és amelyet a Nemzetgazdasági Minisztériumtól vásároltak meg. Mivel ez egy 
követelés, ezért ez pozitívvá teszi az eredményt, azonban tudni kell, hogy ebben a 
kimutatásban ezt a pénzösszeget 50%-ig vette figyelembe, azért, hogy az eredmény-torzítás 
csökkentett mértékű legyen. Azért 50%-ig, mert úgy gondolja, hogy esélyes az, hogy ez a 
követelés realizálódik, de nem tudja, hogy milyen mértékig. Tehát itt egy 50%-os 
értékvesztést állítottak be erre a sora, mintegy sugallva azt, hogy 50%-ban ez a követelés be 
fog folyni. Az eredmény-kimutatást a Felügyelő Bizottság mindhárom tagja támogatta. 
 
Mikesy Tamás: A Felügyelő Bizottságban felvetődött a társasági adóval kapcsolatban egy 
kérdés, kérte, hogy ezt ismertesse a testülettel. 
 
Bozzay Péter: Sajnálatos módon, mivel ez a követelés vásárlás megdobta az eredmény 
kimutatást, ebből kifolyólag társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett a Kft-nek, kb. 1,2 
millió Ft értékben. A könyvelővel emiatt még konzultálni szükséges, de szeretné, ha ez olyan 
célra fordítódhatna, ami a testületnek, a tulajdonosnak a célja. 
 
Bálint Zsolt: Ez viszont az idei költségvetésbe nincs benne, tehát ezt még pluszban kell 
hozzátenni, ugye? 
 
Bozzay Péter: Igen, ez nincs benne. A tavalyi évben volt egyébként a Kft.-nek egy váratlan 
400.000,- Ft-os NAV adófizetési kötelezettsége is, a korábbi könyvelésből adódóan.  
 
Bálint Zsolt: Az iparűzési adót miért nem igényelte vissza a Kft? 
 
Bozzay Péter: Úgy emlékszik, hogy visszakérte, valójában véleménye szerint nem 
megfelelően lett figyelembe véve az adóalap, ezért nem, hogy a Kft van hátralékban, hanem 
nem kellett volna fizetni. Tehát arra számít, hogy ott valami vissza is jön.  
 
Bálint Zsolt: Akkor miért nem kérte vissza, vagy az önkormányzat miért nem fizette vissza 
még, hiszen a könyvelő azt mondta, hogy ezt tavaly augusztusban kérte cég. 
 
Bozzay Péter: Nem emlékszik pontosan, hogy mikor és mi módon küldött jelzést a hivatal 
felé a visszafizetésről, nem biztos, hogy ez megtörtént, ezért majd jegyző úrral ezt leegyezteti.  
 
Bálint Zsolt: Jó volna, ha jövőre áprilisban napirendre venné már a VVF kft pénzügyi 
beszámolóját a testület, hogy ne utolsó pillanatban kelljen elfogadni. A városközpont projekt 
mikor zárul le teljesen? 
 
Bozzay Péter: Akkor zárul le hivatalosan, ha a támogató küld a projektgazdának egy olyan 
levelet, amelyben leírja, hogy a projektet fenntartásba helyezi, ennek előfeltétele, hogy 
megtörténjen a helyszíni szemle, aminek az időpontja jövő héten lesz.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
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 
119/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrádi Városfejlesztő 
Kft. 2015. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

5. npr: Visegrádi Városfejlesztő Kft működésének támogatása, az ügyvezető 
célprémiumának kifizetése  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezetője 

 
Félegyházi András: Felkérte Bozzay Péter ügyvezetőt, hogy röviden foglalja össze a 
működési támogatásra vonatkozó részt. 
 
Bozzay Péter: Az idei évi terv összeállításánál alapvetően a teljes évre nyújtotta be a 
pénzügyi tervet. A Kft. bevétele egyrészről támogatás, másrészről árbevétel. A támogatás 
alapja a Kft. két alkalmazottjának a bérét, illetve a városfejlesztéses projektnek a zárásáig az 
alvállalkozó projektmenedzsment költségeit jelenti, valamint a meglévő, állandó költségeket 
vette még számításba. A lepencei stranddal kapcsolatos feladat ebbe nincs benne, illetve a 
TAO hátralék sem volt még ismert a költségvetés elkészítésekor.  
 
Félegyházi András: Ehhez kapcsolódik még az ügyvezető 1.000.000,- Ft-os célprémiuma, 
ami a városközpont projekt sikeres lezárásához volt köve, szerződéskötéskor. Tekintettel arra, 
hogy ez a záró elszámoló csomag benyújtásához kötődött, ami még a tavaly év végén 
megtörtént, ezért a Kft-n keresztül kifizethető. 
 
Bálint Zsolt: Ebben az évben még nem adott az önkormányzat támogatást, ugye? Hogyan áll 
most a Kft., a bérek és az adó ki lettek fizetve? 
 
Bozzay Péter: Az áprilisi bérek és járulékok kifizetései rendben vannak, az Origo 
alvállalkozónak van kifizetetlen számlája, illetve a már korábban is említett TAO hátralék 
nem került még befizetésre.  
 
Bálint Zsolt: Javasolja, hogy az egész évre tervezett támogatáson felül azt az 1.200.000,- Ft-
ot, ami még szükséges a Kft-nek, azt adják oda most, mert ne az legyen, hogy 3 hónap múlva 
megint elfogy a pénze.  
 
Bozzay Péter: Megköszöni ezt a lehetőséget és a bizalmat, ha úgy dönt a testület, hogy ezt 
most megszavazza, mert bár minden igyekezetével azon van, hogy a cég végre plusz 
kimutatást tudjon produkálni, de eddig sajnos mindig jött olyan kiadás, amire nem 
számítottak. Valószínűleg ennek az összegnek is a hiánya néhány hónap múlva egyébként 
jelentkezne.  
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Félegyházi András: Egyetértett a javaslattal, mert amennyiben mégsem kell fölhasználnia ezt 
a pénzt a Kft-nek, akkor is a város rendelkezésére fog állni.  
Tehát akkor első körben a képviselői módosító javaslatról szükséges döntenie a testületnek, 
mely az I. számú határozati javaslathoz kapcsolódik. Ez esetben javasolja, hogy a 4.950.925,- 
Ft-ot 6.200.000,- Ft-ra kerekítsék föl, a különbözet finanszírozása a tartalék keret történik. 
Mivel egyéb javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki Bálint Zsolt módosító javaslatát 
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 
120/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint az Önkormányzat a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft (2025 Visegrád, Fő u. 81.) támogatását 4.950.925,- Ft-ról 6.200.000,- Ft-
ra emelje föl. A képviselő-testület a támogatás különbözetét a 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II.11.) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a Képviselő-testületet, aki elfogadja az előterjesztésben 
szereplő I. számú határozati javaslatot, a VVF Kft. támogatását összesen 6.200.000,- Ft-al 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft-t (Visegrád, Fő u. 81., képviseli: Bozzay Péter ügyvezető) a 2016. 
költségvetési évet terhelő működési kiadásai (bérek, járulékok, valamint társasági adó 
befizetése) miatt 6.200.000,- Ft összegű támogatásban részesíti. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott támogatási összegből 4.950.075,- 
Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 15. 
számú melléklet 8. sora terhére, 1.249.075,- Ft-ot pedig a 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II.11.) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
3. A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az 1. pontban a Kft 
javára megítélt támogatás átutalásáról intézkedjen. 
4. A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft-vel kötendő támogatási szerződés aláírására.  
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
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Határidő: 2016. június 15. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a Képviselő-testületet, aki elfogadja az előterjesztésben 
szereplő II. számú határozati javaslatot, a VVF Kft. megbízásával, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft-t (Visegrád, Fő u. 81., képviseli: Bozzay Péter ügyvezető) megbízza „Az 
ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című projekt (KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0009) 
lezárása keretében még elvégzendő projektmenedzseri feladatok elvégzésével 1.500.000,- 
Ft+Áfa összesen 1.905.000,- Ft díj ellenében.  
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott összeget az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú önkormányzati rendelet 15. számú melléklet 8. 
sora terhére biztosítja. 
3. A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. június 15. 

 
Félegyházi András: Kérdezte a Képviselő-testületet, aki elfogadja az előterjesztésben 
szereplő III. számú határozati javaslatot, az ügyvezető célprémiumának kifizetésével, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Visegrádi Városfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű társaság taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy engedélyezi a 
Visegrádi Városfejlesztő Kft (Visegrád, Fő u. 81.) ügyvezetőjének Bozzay Péternek a 2014. 
szeptember 30-án kelt és azóta többször módosított munkaszerződésének 11. pontja alapján az 
„ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” projekt sikeres befejezése miatt egyszeri bruttó 
1.000.000.- Ft összegű célprémium kifizetését. 
2) A képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű társaság 
taggyűlési jogait gyakorló szerve felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Bozzay Péter 
ügyvezetőt a testületi döntésről írásban értesítse. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. június 15. 

 



10 
 

Félegyházi András: A IV. számú határozati javaslat pedig arról szól, hogy az 1 millió 
forintot támogatásként a VVF Kft-nek adja át az önkormányzat. Kérdezte a képviselőket, aki 
ezzel 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 
124/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft-t (Visegrád, Fő u. 81.) Bozzay Péter ügyvezetőnek az „ezeréves Visegrád 
városközponti fejlesztése” projekt sikeres befejezése miatt megítélt egyszeri bruttó 1.000.000.-
Ft összegű célprémium kifizetése okán 1.000.000.- Ft összegű támogatásban részesíti. 
2) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott támogatási összeget az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 15. számú melléklet 8. sora 
terhére biztosítja. 
3) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az 1. pontban a Kft 
javára megítélt támogatás átutalásáról intézkedjen. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft-vel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. június 15. 

 
Félegyházi András: Felkérte Bozzay Pétert, hogy a folyamatban lévő követeléskezeléssel 
kapcsolatos per állásáról röviden számoljon be a képviselő-testületnek.  
 
Bozzay Péter: Az eljáró bíróság meghallgatta, mint az alperes képviselőjét abban a 
követeléskezelési ügyben, melyben a VVF Kft. is érintett. A VVF kft. végrehajtást kért a 
KMOP-s projektben Miklós Csaba vállalkozó személyével szemben, aki korábban készfizető 
kezességet vállalt az általa képviselt Főv2 Építőipari Vállalat teljesítésére, illetve 
kifizetéseire. A készfizető kezességet megpróbálták érvényesíteni, ez nem sikerült, ezért 
bírósági végrehajtást kértek, de a bírósági végrehajtást felfüggesztette a bíróság, tekintettel 
arra, hogy Miklós Csaba pert indított, tehát megtámadta a végrehajtás jogosságát. Amíg ez a 
per le nem zárul, addig a végrehajtási eljárást felfüggesztették. Az újabb tárgyalást június 28-
ra tűzték ki.  
 

6. npr: Lemondás a Visegrád 1/5 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Dr Iglódi Ildikó ügyvéd ügyfele Dr Kovács István Attila megbízásából és 
képviseletében eljárva levélben azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a Visegrád 1/5  
hrsz. alatti, Salamontorony u. 2. szám alatt található ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadának, 
adás-vétele okán az önkormányzat nyilatkozzon, hogy az elővásárlási jogával élni kíván-e. 
Ezen ingatlan esetében törvényen alapuló elővásárlási joga van az önkormányzatnak, mivel 
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műemléki épületnek minősül. A szerződő felek az ingatlan vételárát kölcsönösen kialkudott 
420.000.000,- Ft-ban állapították meg. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
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 
125/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1.)Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád 1/5 hrsz 
alatti 3249 m² területű kivett lakóház és udvar elnevezésű, természetben 2025 Visegrád 
Salamontorony u. 2. szám alatt található ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadának 
vonatkozásában lemond elővásárlási jogáról. 
2.) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a testület döntéséről 
Dr Iglódi Ildikó ügyvédet (1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/A I. lph. fszt. 1. sz.) írásban 
értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András  polgármester 

 
7. npr: A III. Visegrock fesztivál szervezésére és lebonyolítására érkezett ajánlat 

megvitatása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A III. Visegrock fesztivál szervezésére és lebonyolítására a Tűzkerék 
Alapítványtól került bekérésre árajánlat, mert a fellépőkkel ez az alapítvány szoros jó 
együttműködést alakított már ki az évek folyamán és kedvezményes áron biztosítja a 
lebonyolítást. Az árajánlat mindennel együtt bruttó 2.700.000,- Ft, külön Áfa nem terheli az 
összeget, mert az alapítvány alanyi Áfa mentes.  
 
Mikesy Tamás: Bejelentette érintettségét, mivel ellene pénzügyi ellenőrzés van folyamatban 
a rendezvények szervezésével kapcsolatban, ezért ebben az ügyben nem kíván szavazni. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem szavazott)  a következő 
határozatot hozta:  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. Visegrock fesztivál 
szervezésére és lebonyolítására a Tűzkerék Alapítványt (2509 Esztergom-Kertváros, 
Damjanich u. 50., képviselő: Geletey György) 2.700.000 Ft + 0%Áfa díj ellenében megbízza. 
2) A képviselő-testület a fesztivál szervezéséhez és lebonyolításához szükséges megbízási díjat 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet dologi 
kiadások, egyéb üzemeltetési sor terhére biztosítja.   
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Tűzkerék 
Alapítvánnyal kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. május 31. 

 
8. npr: 2016. évi közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A közbeszerzési terv módosítását az indokolja, hogy a digitális vetítőgép 
beszerzése meghaladja az árubeszerzésekre vonatkozó 8 millió forintos közbeszerzési 
értékhatárt, azok beszerzéséhez hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatása 
szükséges, ami nem szerepelt a 2016. évi közbeszerzési tervben. 
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 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 
127/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Visegrád Város 
Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező tartalommal 
módosítja. 
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a módosított 
közbeszerzési tervet - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés 
a) pontjában foglalt előírásnak eleget téve – Visegrád város hivatalos honlapján tegye közzé. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
- A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi - 

 
9. npr: Duna mozi digitális fejlesztésének műszaki, technikai feltételeinek 

biztosításához, fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésére közbeszerzési 
eljárás kiírása 
Előterjesztő: Mikesy Tamás Művelődési Ház igazgató 
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Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás igazgatót, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: Az EMMI pályázaton nyert az önkormányzat 7,5 millió forint támogatást, a 
szerződés aláírásra is került. Az árajánlat alapján kiderült, hogy a mozigép és a hozzá tartozó 
hangkártya nettó 9 millió forint értéket képvisel, ezért közbeszerzési eljárást kell kiírni, ezért 
az előterjesztésben szereplő 4 céget hívnák meg a közbeszerzésre, közülük a legalacsonyabb 
árat ajánló fog nyerni.  
 
Félegyházi András: A 8 millió forintos értékhatárt eddig is tudtuk, csak az nem volt tiszta, 
hogy egybe kell számítani a gépet és a tartozékait vagy sem. 
 
Bálint Zsolt: Többen érdeklődtek, hogy mikor várható, hogy megnyílik a mozi. 
 
Mikesy Tamás: A szerződés értelmében legkésőbb október 1-én meg kell nyitni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
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 
128/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „art” mozihálózat 
digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásáról szóló pályázati kiírás keretében vállalt Duna 
Mozi digitális fejlesztéséhez szükséges digitális mozivetítő és szerver és digitális mozi 
hangprocesszor beszerzésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115§ (1) 
bekezdése szerinti nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli nyílt közbeszerzési eljárást indít 
meg. 
2) A képviselő-testület a Duna Mozi digitális fejlesztéséhez szükséges digitális mozivetítő és 
szerver és digitális mozi hangprocesszor beszerzése 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 4 ajánlattevőt hív fel, melyek az alábbiak:
1. MIKROPO VIZUÁLTECHNIKA KFT. (1139 Budapest, Röppentyű utca 60. ügyvezető 
igazgató : Molnár László) 
2. Galax Kft. (Budapest, Bocskai út 54., ügyvezető igazgató: Lénárt Áron) - ügyvezető 
igazgató 
3. DCINEX Magyarország Kft. (1112 Oltvány utca 28., ügyvezető igazgató: Berkes Zoltán) 
4. ANDRUSKÓ-SOUND Kft. (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 68., ügyvezető igazgató: 
Andruskó Arnold)  
 

Határidő: eljárás megindítására 2016. május 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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10. npr: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az országgyűlés tavaly ősszel megalkotta a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvényt mely 2015. november 1-én hatályba lépett.  Ennek tükrében a régi 
közbeszerzési szabályzat helyett egy új szabályzatot kell alkotni. A szabályzat kiküldésre 
került, ennek elfogadásával a korábbi szabályzatot hatályon kívül helyezi a képviselő-testület 
és 2016. június 1-i hatállyal az új közbeszerzési szabályzat lép hatályba.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 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 
129/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 264/2012. (10. 08.) számú határozatával elfogadott, 
2012. október 15. napján hatályba lépett Közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül helyezi és 
az előterjesztés mellékletét képező új Közbeszerzési szabályzatot 2016. június 1-jei 
hatálybalépéssel elfogadja.  

Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 
Határidő: 2016. május 31. 

 
11. npr: Sziget üzemű (napelemes) közvilágítás kialakítására érkezett vállalkozói 

ajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az utóbbi időben több kérés is érkezett a település különböző utcáiból 
közvilágítás bővítésére, de ezek olyan helyek, ahol nincsen kiépítve közvilágítási szál, ezért a 
hivatal sziget üzemű közvilágítási lámpák beszerzésére kért ajánlatot. Az ár és a referenciák 
alapján a kedvezőbb ajánlatot az AMTechnik Kft nyújtotta be, 296.000 Ft + 27%Áfa darab 
áron a 30 W-os LED panelekre. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 2016. 
május 17-i ülésén az ajánlatokat megtárgyalta és azt a döntést hozta - amit a képviselő-
testületnek elfogadásra is javasol - hogy az Áprily-völgybe kettő db sziget üzemű (napelemes) 
világítást rendel a kedvezőbb ajánlatot tevő AMTechnik Kft-től. 
 
Bártfai István: A Városüzemeltetési Bizottságnak az a terve, amennyiben ez beválik a 
használatban, akkor a jövőben egyéb hasonló helyeken is lehet alkalmazni, tehát szeretnék ezt 
most egy prototípusnak tekinteni.  
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Félegyházi András: Tapasztalat szerzésre ez mindenképpen jó lesz, de a jövőben majd a 
helytől is függ, hogy melyiket érdemes kiépíteni. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 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 
130/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Áprily-völgyi 
közvilágítási feladatok ellátását szolgáló, kettő db sziget üzemű lámpatest telepítésére - a 
határozat mellékletében lévő árajánlatban szereplő tartalommal - az AMTechnik Kft-t (1035 
Budapest, Raktár u. 6.) bízza meg 683.600 Ft +27% Áfa díjért. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladatellátáshoz szükséges díjat az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 2. melléklet 
dologi kiadások sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az AMTechnik Kft-vel 
kötendő szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. május 31 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: Köztéri padok kihelyezése iránt érkezett ajánlat megvitatása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Régóta igény már a városban az utcabútorok kihelyezése, illetőleg a 
meglévők cseréje. Próbálták ezt körültekintően előkészíteni, tekintettel arra, hogy nagy 
valószínűséggel, amit most megvesznek, az lesz évtizedekig használatban, emellett fontos az 
esztétika is, hiszen ez nem csak pénzügyi kérdés. Kiválasztottak néhány megfelelőnek tűnő 
gyártmányt, amelyek közül az Alma-Rend Kft bútora tűnik a legjobbnak strapabíróságát és 
kinézetét, valamint árát tekintve egyaránt. A 20 db-ot az árajánlat szerint 1.270.000,- Ft + Áfa 
árért gyártják le. A szállítás sokba került volna, ezért az önkormányzat fogja elhozni és 
összeszerelni is, mivel a bútorok lapra szerelten érkeznek.  
 
Bálint Zsolt: A palotajátékok idejére a Platán sorhoz még nem helyeznek ki egy padot sem, 
ugye? 
 
Félegyházi András: Nem, mert egyébként is előreláthatólag addigra érkeznek meg.  
 
Hintenberger András: Azt lehet tudni, hogy hová kerülnek kihelyezésre? 
 
Félegyházi András: Elsősorban Bálint Zsolt képviselő úr volt, akinek a véleményét kikérte 
ez ügyben, mert ő ismeri az emberek véleményét, hogy hová szeretnének elsősorban padot. 
Ezeket a javaslatokat igyekeznek figyelembe venni, a főépítész úrnál van a lista erről. 
Amennyiben ezek a padok bevállnak és van rá igény, akkor a jövőben van lehetőség többet is 
kihelyezni, illetve a tervezettek szerint köztéri szemeteseket és hirdetőket is ki fognak még 
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helyezni a közeljövőben.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 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 
131/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 20 db köztéri padot az 
Alma-Rend Kft-től (6800 Hódmezővásárhely, Makói út.) vásárolja meg 1.270.000.- Ft +27% 
Áfa összesen 1.612.900.- Ft díjért. 
2) A képviselő-testület a köztéri pad megvásárlásához szükséges vételárat az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 13. melléklet 6. sora terhére 
biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Alma- Rend Kft-vel 
kötendő szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
13. npr: Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázaton 

való részvétel   
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A tavalyi évhez hasonlóan a nemzetgazdasági miniszter idén is kiírta az 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására vonatkozó pályázatot. Ennek keretében 
már működő konyha infrastrukturális fejlesztésére és akadálymentesítésére is lehet pályázni. 
Illetve a beruházási összköltség 50%-ának erejéig eszközfejlesztésre is lehet pályázni. A 
támogatás mértéke az önkormányzatok adóerő-képességétől függ. Visegrád esetében ez 75%-
os támogatottságot jelent, vagyis 25% önrészt kell biztosítani. A tavalyi évben beadott 
pályázatot, ami forráshiány miatt nem részesült támogatásban hasonló paraméterekkel újra 
beadhatja az önkormányzat. Nyertes pályázat esetén 8.203.750.-Ft saját forrást kell 
biztosítani, és a pályázat keretében sor kerülne a konyha eszközfejlesztésére és részleges 
felújítására.  
 
Félegyházi András: Ahogyan jegyző úr is elmondta ez a pályázati anyag már tavaly össze 
lett állítva az akkori kiírás szerint, de mivel a pályázati kiírás idén sem változott, ezért ez 
ismét benyújtható. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 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 
132/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzetgazdasági 
miniszter által a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
3. melléklet II. 7. pont szerint az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt 
pályázaton az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújítására, 
fejlesztésére, akadálymentesítésére alcélra, a Városi Konyha (Visegrád Fő u. 18.) 
főzőkonyhájának  felújítására, eszközfejlesztésére támogatási kérelmet nyújt be. 
2) A pályázat forrásösszetétele:          
a) A konyhai eszközfejlesztésből adódó építőipari jellegű munkák esetében a forrásösszetétel: 
  

Saját forrás   4.603.750.-Ft 

Igényelt támogatás   13.811.250.-Ft   

Projektelem költsége összesen 18.415.000.-Ft 
 
b) A konyhai eszközfejlesztés esetében a forrásösszetétel:  

Saját forrás   3.600.000.-Ft 

Igényelt támogatás   10.800.000.-Ft   

Projektelem költsége összesen 14.400.000.-Ft 
 
A teljes projekt (pályázat) forrásösszetétele:   

Saját forrás   8.203.750.-Ft 

Igényelt támogatás   24.611.250.-Ft   

Teljes projekt költség összesen 32.815.000.-Ft 
 
3) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 8.203.750-Ft, azaz 
nyolcmillió-kettőszázháromezer-hétszázötven forint összegű saját forrást a 2016. évi 
költségvetésről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 16. számú melléklet általános tartalék 
sora terhére biztosítja.  
4) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. június 29. 

 
14. npr: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázaton való részvétel   
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Ebben a felhívásban több pályázati alcél szerepel, többek között lehet 
pályázni az egészségügyi alapellátást szolgáló épületek fejlesztésére, illetőleg belterületi utak, 
hidak, járdák felújítására is. Az egészségház esetében a belső válaszfalak bontása, a külső 
nyílászárók cseréje, a belső fal és padlóburkolat bontása, a belső nyílászárók bontása, új 
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válaszfalak építése, új belső nyílászárók építése, új fal és padlóburkolat készítése, valamint az 
épület gépészeti és épület villamossági vezetékezés és berendezések felújítása történhet meg. 
A belterületi utak, járdák, hidak felújítása keretében pedig a Fő utcai járda Széchényi tér és a 
Csuka-patak közötti mindkét oldali összesen 550 fm-es szakaszának felújítására kerülhet sor. 
Itt is az adóerő-képességtől függ a támogatás mértéke. Visegrád esetében ez itt is 75%-os 
támogatást jelenthet, tehát 25% önerőt 7.365.651.-Ft-ot szükséges saját forrásként biztosítania 
az önkormányzatnak, ami a költségvetés tatalék során rendelkezésre áll. A pályázati 
dokumentációt a Polgármesteri Hivatal munkatársai állítják össze, tehát a pályázat írásra nem 
kell külön összeget biztosítani. 
 
Hintenberger András: Az egészségház belső felújítása a városfejlesztési feladatok között is 
szerepel 6 millió forinttal.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, 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 
133/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1)Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont ac) pont 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra támogatás iránti 
kérelmet nyújt be a visegrádi Egészségház (Visegrád, Fő u. 38.) épületének belső 
átalakítására, felújítására, az alábbi pénzügyi feltételekkel: 
Támogatással igényelhető összeg (75 %): 22.096.952.-Ft 
Saját forrás: 7.365.651.-Ft   
Beruházás teljes költsége: 29.462.603.-Ft. 
2) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához 25%-os, azaz 7.365.651.-Ft összegű saját 
forrást a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 16. számú melléklet 
általános tartalék sora terhére biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről a 
költségvetésben.   
3)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés 
aláírására.   

II.   
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont c) pont szerinti 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra támogatás iránti kérelmet 
nyújt be a Fő utcai járda Széchényi tér és a Csuka-patak közötti mindkét oldali összesen 550 
fm hosszú szakaszának felújítására az alábbi pénzügyi feltételekkel:   
Támogatással igényelhető összeg (65 %): 12.285.000-Ft  
Saját forrás: 6.615.000.-Ft 
Beruházás teljes költsége: 18.900.000.-Ft   
2) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához 35%-os, azaz 6.615.000.-Ft összegű saját 
forrást a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 16. számú melléklet 
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általános tartalék sora terhére biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről a 
költségvetésben.   
3)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés 
aláírására.   
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. június 3. illetve a szerződéskötésre folyamatos. 

 
15. npr: Vis maior pályázaton (a Kálvária u. 27 szám/624 hrsz alóli ingatlanról 

induló pincefal beomlásával kapcsolatos helyreállítási munkák) való részvétel 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Zách Klára u. 27. szám alól 2016. április 24-én bejelentés érkezett, mely 
szerint az említett ingatlanról induló pince vége a hétvégi esőzések után leomlott. Ez a 
beomlás veszélyezteti a Kálvária utcában lévő közműveket, ami vis maior esetnek minősül, 
ezért ezt az önkormányzat bejelentette az erre szolgáló rendszerben. A káreseményen 
megtörtént az illetékes hatóságok által a helyszíni szemle és megállapították, hogy a 
bejelentés jogos, ezért a pályázatot támogatásra javasolják. A szakértő elkészítette a 
költségbecslést, mely alapján a helyreállítási munka 6.781.800,-Ft-ot tesz ki. A támogatás 
90%-os intenzitású, tehát a maradék 10%-ot, vagyis 678.180,-Ft-ot szükséges az 
önkormányzatnak önrészként biztosítania, mely a költségvetés tartalék során rendelkezésre 
áll. A pályázati dokumentációt a Polgármesteri Hivatal munkatársai állítják össze a pályázati 
útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
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 
134/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Belügyminisztérium által a ”vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól” 
szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján meghirdetett 2016. évi vis maior tartalék 
támogatására kiírt pályázaton részt vesz. 
2) A káresemény a 2016. április 24-i heves esőzések miatt a Visegrád, Zách Klára u. 27. 
számú magántulajdonú pince omlása miatt a Visegrád 628 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanban (Kálvária utca) keletkezett kár. 
3) A káresemény forrásösszetétele: 
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                                                               adatok Ft-ban 

Megnevezés 
2016. év % 

            Saját forrás 678.800,- Ft 10 
Biztosító kártérítése 0 Ft 0 
Egyéb forrás 0 Ft 0 
Vis maior igény 6.103.620,- Ft 90 

Források összesen       6.781.800,- Ft 100 
 
4)A károk helyreállításának (tervezői költségvetés alapján) tervezett összköltsége 6.781.800,-
Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
5) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 628 hrsz.-ú ingatlan 
Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát képezi. 
6) A bekövetkezett káreseménnyel érintett ingatlanra vonatkozóan az Önkormányzat nem 
rendelkezik biztosítással, ezért ezen ingatlanra biztosítási összeget nem igényelt. 
7) A bekövetkezett káreseménnyel érintett 628 hrsz.-ú ingatlan (közterület) a közúti 
közlekedést szolgálja, a lakóházak megközelítését biztosítja. 
8) Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal ezt a feladatát nem tudja 
ellátni. Egyúttal vállalja a károsodott ingatlannak költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
9) A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.11.) 
önkormányzati rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
10) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a pályázati kiírás minden szakaszában eljárjon. 
  

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. június 4. 

 
16. npr: Visegrád Város Önkormányzat szervezeti működésének vizsgálatára érkezett 

ajánlat megvitatása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az idei költségvetés tervezésekor és annak elfogadásával lehetőség nyílt 
Visegrádon egy bérrendezésre, amivel az volt a szándék, hogy a visegrádi önkormányzati 
intézményeknél dolgozók fizetését megpróbálják egymáshoz arányosítva emeléssel rendezni. 
Ennek kapcsán megfogalmazódott egy olyan gondolat, hogy az egész szervezet 
hatékonyságának növelésére bevonjanak egy ezzel foglalkozó szervezetfejlesztő céget. Erre 
vonatkozóan egy olyan cégtől kértek árajánlatot, akivel főképp alpolgármester úrnak volt már 
korábban tapasztalata. Ők egy megbízható, magas szakmai színvonalat képviselő cég, akik 
mind a verseny, mint a közszférában szervezetfejlesztéssel foglalkoznak.  Ez a folyamat 
átvilágítja az önkormányzat és intézményeinek működését, a belső kapcsolatokat, feladatokat, 
feladatleosztásokat és ez egyfajta diagnózist tesz le elénk. A munka értéke 1.536.000,- Ft 
nettó összeg. Az ajánlattal kapcsolatosan előzetesen fölmerültek kérdések a trénerek 
ellátásával, szállásköltségével kapcsolatban. Ez természetesen nincs benne, mert ez akkor 
releváns, ha mondjuk egy cég kihelyezetten elviszi egy szállodába a 30 alkalmazottját egy 
csapatépítő tréningre, de Visegrád esetében ilyen költségek jelen esetben nem fognak 
fölmerülni, mert ez nem ilyen jellegű vizsgálat lesz. Kérés volt még, hogy az eredménynek 
legyen majd egy nyomon követése és egy idő múlva jöjjenek vissza a szakemberek és nézzük 
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át együtt, hogy mire jutottunk az észrevételeikkel. Ezt természetesen megteszik és külön 
díjtétele nem lesz.  
 
Bálint Zsolt: Kéri, ha ez a szerződés aláírásra kerül, akkor azt kapják meg a képviselő urak is, 
mert nem szeretné, ha abba a hibába esnének, hogy egy általános séma szövegű szerződés 
kerülne aláírásra, amibe végül nem kerül bele az, amit kértek. 
 
Félegyházi András: Rendben, ez így lesz. 
 
Schüszterl Károly: Azt nem látja ebbe az egészbe, hogy mi lesz ennek a pozitívuma?  
 
Félegyházi András: Nyilván, ennek milyen eredménye lesz, az azon múlik, hogy milyen 
mértékben tudjuk és akarjuk végrehajtani. Ez részben az intézményvezetők feladata lesz. 
 
Bálint Zsolt: Ha mondjuk fél év múlva megállapítják, hogy ugyan úgy működik minden, 
mint eddig, akkor lesz ennek valami retorziója vagy megy minden tovább, úgy, ahogy eddig?  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Emberekről szól ez a dolog, tökéletes analízis sincs, mint 
ahogyan és még, ha tökéletesen végrehajtjuk is a feladatokat, akkor sem biztos, hogy azok az 
eredmények jönnek, amiket vélelmeztek. A képviselő-testület felelőssége az, ha jön egy 
eredmény azt elfogadjuk, vagy azt mondjuk, hogy szerintünk félremérték, a másik pedig az, 
ha nekiállnak, akkor azt mennyire következetesen viszik végig. Ez a vizsgálat segít abban, 
hogy a saját belső szemszögünkből kimozdítson, utána a mi felelősségünk, hogy abból 
mennyit hajtunk végre. Ha ebben nem hiszünk, ha nem támogatjuk a szervezetfejlesztők 
működését, akkor nyilvánvalóan az egész egy torz képet fog mutatni és nem tudnak majd 
nekünk hasznosat javasolni. Egy valamiben kell majd következetesnek lennünk, hogy 
bárhogy is döntünk majd a végén, ahhoz tartsuk magunkat.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy ő támogatja ezt, mert jónak látja, ha egy külső szem 
megnézi a szervezetet, de azt gondolja, ha megvan az eredmény, akkor az önkormányzaton 
múlik, hogy azt elfogadja-e. Ha most ezt a képviselő-testület megszavazza, akkor a képviselő-
testület felelőssége az, hogy ezt a munkát ne zárja be itt, hanem folyamatában végig vigye és 
komolyan vegye azokat, főként így, hogy erre nem kevés pénzt áldoz.  
 
Bálint Zsolt: Erre a dologi kiadásoknál tervezve volt, de ha jól tudja, akkor 400 ezer + Áfa 
lett betervezve ilyesmire összesen, tehát nevesítve nem volt 2 millió forint így erre. Akkor ez 
most hogy van a dologiaknál? 
 
Dr Szabó Attila: A dologi soron van annyi tartalék, hogy ez a kiadás jellege szerint belefér az 
önkormányzatnál.  
 
Félegyházi András: Az egész nettó összeg, ami önmagában nem kicsi, de valamivel több, 
mint 1%-a az éves összes bér kifizetésnek, tehát úgy gondolja, hogy ennyit minimálisan 
érdemes erre fordítani, a bérköltség hatékonyabb kifizetésére. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
135/2016. (05.26.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat (Visegrádi Polgármesteri Hivatal) szervezeti működésének vizsgálatára és 
fejlesztésére 1.536.000.-Ft+27%áfa, mindösszesen: 1.950.720.-Ft díj ellenében - 
árajánlatában szereplő tartalommal - az Innopod Solutions Kft-t (1119 Budapest, 
Nándorfejérvári u. 31/A I/3) bízza meg. 
2) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladat elvégzésének a díját az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 
dologi kiadások sora terhére biztosítja.   
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Innopod Solutions 
Kft.-vel kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. május 31. 

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

 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
    polgármester                jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    16/2016. 
Határozatok száma: 136/2016. (06.02.)  
Rendelet száma:  - 
    
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. június 2-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázaton való részvételről szóló 133/2016. (05.26.) Ökt határozat módosítása   
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 2-án 08:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

    Hintenberger András 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
 
 
Távol maradt képviselők: 
 

Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Mikesy Tamás 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bálint Zsolt, Bártfai István és Mikesy 
Tamás képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. Kérdezte a 
képviselőket, aki a rendkívüli ülés napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt, Bártfai István és Mikesy Tamás képviselők 
nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázaton való részvételről szóló 133/2016. (05.26.) Ökt határozat módosítása   
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Képviselő-testület május 26-án tartott ülésén döntött arról, hogy az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra támogatás iránti kérelmet 
nyújt be az Egészségház épületének belső átalakítására és a Fő utcai járda Széchényi tér és a 
Csuka-patak közötti mindkét oldali összesen 550 fm hosszú szakaszának felújítására. Az 
akkori információ szerint úgy volt, hogy az adóerő-képességhez mérten 75% támogatási 
intenzitásra pályázhat az önkormányzat. Azonban a Magyar Államkincstár 
adatszolgáltatásából az derült ki, hogy az önkormányzat adóerő-képessége javult, ami azt 
jelenti, hogy az önkormányzat ezen pályázat keretében csak az 50%-os támogatottságra 
pályázhat a 75%-osra nem, tehát a saját forrás mértéke 25%-ról 50%-ra növekszik, ami 
11.300.470.- Ft többlet forrásra való kötelezettségvállalást jelent. Tehát a pályázat beadásához 
az egészségház felújítása és a járda felújítása esetén együtt összesen 25.281.121.-Ft összegű 
saját forrást kellene biztosítani, ami a költségvetés általános tartalék során rendelkezésre áll. 
Tehát a képviselő-testületnek azt kell eldönteni, hogy ezt a megemelt összegű sajátforrást 
biztosítja-e vagy nem és akkor ezen a pályázaton nem vesz részt. 
 
Hintenberger András: Tisztában van azzal, hogy egyébként sincs sok esély nyerni ezen a 
pályázaton, de az egészségház esetében egy kicsit soknak tűnik így a költség.  
 
Félegyházi András: Valóban kevés az esély arra, hogy nyer a pályázat, de véleménye szerint 
azért meg kellene próbálni még ilyen paraméterekkel is, mert a támogatási szerződés 
megkötése előtt is le lehet róla mondani, főként, ha esetleg az óvoda pályázat közben nyer.  
 
Schüszterl Károly: Túl soknak találja ezeket az összegeket, így 50%-os intenzitással. Például 
az a járda szakasz nincs is olyan katasztrofális állapotban. Az egészségházban sincs olyan 
rossz állapot, talán leginkább a védőnői helyiség van rosszabb állapotban. Soknak tűnik a 25 
millió forint ezekre.  
 
Félegyházi András: Azt elfogadja, hogy nyilvánvalóan nem ez a legsürgetőbb problémája a 
városnak, de most ezeknek a teljes beruházási összegeknek a felét meg lehet igényelni. 
 
Schüszterl Károly: Ezen kívül kell még az önkormányzatnak bármilyen anyagi forrást 
biztosítani? 
 
Félegyházi András: Nem, ebben benne van minden. 
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Dr Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint azt kell eldönteni, hogy meg akarják-e 
csinálni, vagy nem. Ha a pályázat nyer, akkor meg is kell csinálni, tehát az ne merüljön föl 
senkiben, hogy nyerés esetén elállnak a pályázattól. 
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, ha ezt sikerülne megcsinálni, akkor az egészségház és ez 
a járdaszakasz állapota 25 évre rendben lenne. Valóban vannak ettől fontosabb dolgok is, de 
ha sikerülne, akkor azért nagyon költséghatékonyan és gyorsan lehetne rendbe tenni ezeket a 
dolgokat.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az egyik legnagyobb közönségforgalmi önkormányzati épület 
az egészségház, tehát ilyen szempontból is érdemes ezt mérlegelni, tehát véleménye szerint 
ezt nyugodtan be lehet vállalni.  
 
Schüszterl Károly: Korábban voltak fölvetések azzal kapcsolatban, hogy például a 
fogászatot áttennék máshová és akkor ott helyette zeneiskolai terem lehetne. Ezek a tervek 
akkor elvetődnek? 
 
Félegyházi András: Ha pályázaton újítják fel az egészségházat, akkor igen, mert ennek 
egészségháznak kell maradnia. Egyébként ezzel arra jutottak, hogy a zeneiskola kérdése az 
iskola bővítés kapcsán megoldódik. 
 
Schüszterl Károly: Még az óvoda is elég bizonytalan, hogy abból a pályázatból lesz-e 
valami, nem oda kellene inkább koncentrálni a költségeket? 
 
Félegyházi András: Az óvodára össze van rakva egy projekt, be van adva egy pályázat, 
nyilván ahhoz is kellett egy jelentős önrész, amiből, ha úgy alakul, hogy nem nyer a pályázat, 
akkor rendbe lehet rakni a vizesblokkot. De nagyon kevés esélye van annak, hogy a most itt 
lekötött forrás megakadályozná az óvoda projektet, mert az egy egész más nagyságrendű 
történet. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, elmondta, hogy az 
előterjesztés A) alternatíva határozati javaslat támogatja a saját forrás megemelését, a B) 
alternatíva pedig a pályázaton való részvétel elutasításáról szól. Első körben az A) alternatíva 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra, kérdezi a képviselőket, aki azzal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Bártfai István, Bálint Zsolt és Mikesy Tamás képviselők nem voltak jelen) 
a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
136/2016. (06.02.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 133/2016. (05.26.) Ökt 
határozat I és II. pont 1. és 2. alpontjait az alábbiak szerint módosítja. A határozat egyéb 
rendelkezései változatlanok maradnak. 

I.   
„1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont ac) pont 
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szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra támogatás iránti 
kérelmet nyújt be a visegrádi Egészségház (Visegrád, Fő u. 38.) épületének belső 
átalakítására, felújítására, az alábbi pénzügyi feltételekkel: 
Támogatással igényelhető összeg (50 %): 15.831.121.-Ft 
Saját forrás: 15.831.121.-Ft   
Beruházás teljes költsége: 31.662.242.-Ft.” 
„2) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához 50%-os, azaz 15.831.121.-Ft összegű 
saját forrást a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 16. számú 
melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről a 
költségvetésben.” 

II.   
„1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont c) pont szerinti 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra támogatás iránti kérelmet 
nyújt be a Fő utcai járda Széchényi tér és a Csuka-patak közötti mindkét oldali összesen 550 
fm hosszú szakaszának felújítására az alábbi pénzügyi feltételekkel:   
Támogatással igényelhető bruttó összeg (50 %): 9.450.000-Ft  
Saját forrás: 9.450.000.-Ft 
Beruházás teljes költsége: 18.900.000.-Ft.”  
„2) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához 50%-os, azaz 9.450.000.-Ft összegű 
saját forrást a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 16. számú 
melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről a 
költségvetésben.”  
 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. június 2. illetve a szerződéskötésre folyamatos. 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy az A) alternatíva elfogadásra került a B) 
alternatívát nem tette fel szavazásra. Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte 
és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Félegyházi András               Dr. Szabó Attila 
    polgármester                                       jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Szám:    17/2016. 
Határozatok száma: 137-158/2016. (06.15.)  
Rendelet száma:  10/2016. (06.16.) 
   11/2016. (06.16.) 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. június 15-én megtartott nyílt üléséről 

 
1. Visegrádi Városfejlesztő Kft alapító okiratának módosítása és az ügyvezető 

munkadíjának megállapítása 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
3. A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek 

rendjéről szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
4. A parkolás rendjéről, valamint a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról szóló 

9/2005. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
5. Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásáról szóló 

pályázati kiírás keretében megvalósuló „Duna Mozi digitális fejlesztéséhez 
szükséges digitális mozivetítő és szerver és digitális mozi hangprocesszor 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása  

6. Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett újabb egyéni 
kérelmek 

7. Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való 
részvételről szóló 132/2016. (05.26.) Ökt határozat módosítása   

8. Tűz és munkavédelmi feladatok ellátására beérkezett ajánlatok megvitatása  
9. Rajnák László kérelme a 2016. évi Kispalotajátékok május 12-i napjára vonatkozó 

közterület használati díj elengedésére  
10. Visegrádi Sport Egyesület támogatási kérelmének megvitatása  
11. Sziget utca 11. szám alatti 8. számú önkormányzati lakás bérbevételére érkezett 

kérelem megvitatása 
12. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása  
13. A Fellegvár Óvoda alapító okirat módosítása 
14. A maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése a Fellegvár Óvodában 
15. Hozzájárulás a Visegrád Rákóczi u. 2/A. 1. em 10. ajtó alatti lakásra Visegrád 

Város Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törléséhez 
16. Visegrádi Szövetség székhely-és névhasználati engedély iránti kérelme 
17. Nemzetközi Visegrád Egyesület névhasználati engedély iránti kérelme 
18. A Visegrádi Polgármesteri Hivatalban a 2016. évi igazgatási szünet elrendelése 
19. Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
20. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 15-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 jegyző  
 
 

Meghívott: 
 
    Bozzay Péter Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője 
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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 kicsit késik. A mai ülésnek húsz tervezett napirendi pontja van, a 
kiküldött meghívó szerint, 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) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Visegrádi Városfejlesztő Kft alapító okiratának módosítása és az ügyvezető 
munkadíjának megállapítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezetője 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A VVF Kft. alapító okirat módosítása azért szerepel napirenden, mert 
Bozzay Péter ügyvezető megbízatása 2016. június 30-val lejár és a törvényes működés 
érdekében a képviselő-testületnek, mint a taggyűlés jogait gyakorló szervnek ismét 
ügyvezetőt kell választania július 1-től. Előzetesen Bozzay Péter jelezte, hogy polgármester 
úrral történt egyeztetés alapján 2016. december 31-ig továbbra is vállalja az ügyvezetői 
feladatokat. Ezzel együtt jár az alapító okirat módosítása, valamint az ügyvezető 
munkadíjának megállapítása is. 
  
Félegyházi András: Valóban történt egy előzetes egyeztetés Bozzay Péterrel, akinek az volt a 
javaslata, mellyel ő is egyetért, hogy a bérezésével kapcsolatosan mindenképpen tárgyalni 
kell. Most azt javasolja, hogy a jelenlegi bért fogadják el, ami tervezve is volt, viszont 
helyénvalónak látja ennek módosításával foglalkozni a következő testületi ülésen. Az a 
feladat, amire eredetileg szerződött az önkormányzat Bozzay Péterrel, tehát a városközpont 
pályázat lezárult teljes egészében, valamint az energetikai pályázat teljesítése is megtörtént. 
Viszont a közelmúltban kapott a Kft. egy új feladatot, és ezen kívül a jövőben szükség lesz  a 
cég valódi üzleti körülmények között való működésére, ugyanis egy most megjelent 
kormányrendelet szerint a 2014-2020 finanszírozási időszakban az uniós projektek 
projektmenedzseri feladatainak ellátása csak akkor lehetséges, hogyha ezeket a feladatokat 
állami vagy önkormányzati tulajdonú cég látja el. Ezzel kapcsolatban már érkezett is 
megkeresés a VVF Kft-hez, talán két településtől is, ahol erre kérnek tőle árajánlatot, ezt 
természetesen adhat, viszont konkrét megbízás természetesen csak a tulajdonosi jogokat 
gyakorló képviselő-testület jóváhagyásával történhet. Úgy gondolja, hogy mivel ezt a céget 
alapvetően erre a célra hozták léptre és alapvetően ebben pénzügyi kockázat nincsen, tehát ki 
kellene vinni a céget a piacra, így az ügyvezetőt is másképpen kellene díjazni a jelenleginél. A 
kiküldött határozati javaslatokat most el tudja fogadni a képviselő-testület, a jövőben pedig 
dönteni kell az ügyvezető bérezéséről és a továbbiakról.  
 
Bozzay Péter: Jó volna valóban üzleti alapú projetmenedzseri feladatokat, megbízásokat 
fogadni és teljesíteni. Tehát ebben kéri a tulajdonos támogatását és hozzájárulását.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt szavazásra kérte fel a testületet. A I. számú határozati javaslat arról szól, hogy a 
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képviselő-testület újabb fél évre 2016. december 31-ig újraválasztja Bozzay Pétert, aki ezzel 
egyetért, 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 
137/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Visegrádi Városfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft ügyvezetőjének Bozzay Pétert (Budapest, 1976. október 28. an: Dr. 
Benedetti Gyöngyi, adóaz.: 8401121078, lakóhelye: 1014 Budapest, Fortuna u. 14.) 
határozott időre 2016. július 1-től 2016. december 31-ig újraválasztja. 
2) A Képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy elfogadja a Visegrádi Városfejlesztő Kft (Cg. 
13-09-139872, székhely: 2025 Visegrád Fő utca 81., ügyvezető: Bozzay Péter) alapító 
okiratát a módosítással (ügyvezető újraválasztásával) egységes szerkezetbe foglalva.     
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.  
4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az általa aláírt, módosított alapító 
okiratot a Képviselő-testület ezen határozatának egy példányával és mellékleteivel - jogi 
képviselő közreműködésével - terjessze be a Budapest Környéki Törvényszékhez, mint 
Cégbírósághoz. 
 

Határidő:  az alapító okirat aláírására 2016. június 30. 
Felelős:    Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A II. számú határozati javaslat szerint 125.000,- Ft-ban állapítja meg az 
ügyvezető bruttó bérét, aki ezzel egyetért, 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 
138/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Visegrádi Városfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű társaság taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy Bozzay Péter 
(szül.: hely, idő: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.) ügyvezető alapbérét havi bruttó 125.000 Ft-ban 
állapítja meg. 
2) A képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű társaság 
taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező tartalommal 
Bozzay Péterrel munkaszerződést köt. 
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3) A képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű társaság 
taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a taggyűlés nevében Bozzay Péterrel kötendő 
munkaszerződés aláírására Félegyházi András polgármestert jogosítja fel. 
 

Határidő:  2016. június 30. 
Felelős:    Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az írásos előterjesztés kiküldésre került, melyben a határozatok 
végrehajtásáról részletes beszámoló készült, mivel ezzel kapcsolatban kérdés hozzászólás 
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a beszámolót 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 
139/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2016. május 18 – 2016. június 15. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a 

közterületek rendjéről szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Városfejlesztési és Városüzemeltetési bizottsági valamint képviselő-
testületi üléseken többször felvetődött, majd javaslatként meg is fogalmazódott, hogy a 
közterület-szabályozásban az önkormányzati rendelet 2. mellékletében felsorolt díjtételek 
meghatározása során különbséget kellene tenni a „városias térség” területhasználat, és a 
„külterületi térség” területhasználat között, mert külterületeken alacsonyabb összeget kellene 
meghatározni. Ezzel kapcsolatos módosítási javaslat, hogy a 2. melléklet 4., 6., 8., 10. sorában 
megállapított összegek 1/12-ed része legyen a kiinduló díjszabás a kevésbé látogatott 
„külterületi térség” megjelölésű övezetekben. Módosítást igényel a rendelet a tekintetben is, 
hogy a célszerű lenne a hatáskörrel érintett, konkrét bizottság megnevezés helyett 
általánosabb megjelölést alkalmazni. Megfelelő lehetne a „feladatkörrel érintett bizottság” 
megnevezés.  
További módosító javaslatként hangzott el, hogy a Sportcentrumot és annak környezetét be 
kellene emelni a Rendelet 10. § (5) bekezdésében felsorolt „kiemelt közösségi területek” 
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közé. Ez azokat a területeket sorolja fel, ahol közterület használati engedély birtokában 
közösségi rendezvények megtartására van lehetőség.  
Továbbá az is javaslatként fogalmazódott meg, hogy a Rendelet 3. § (2) bekezdésének cd) 
pontját ki kellene terjeszteni az utánfutókra, pótkocsikra, lakóautókra, lakókocsikra is annak 
érdekében, hogy 15 napot meghaladóan közterületen csak kivételesen indokolt esetben 
lehessen építési és karbantartási munkálatok céljából ezen eszközöket tárolni. A korábbi 
szabályozás értelmében ez a megkötés csak a tehergépjárművek tárolására korlátozódott.  
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy a sportcentrumot nem kellene belevenni a rendeletbe, 
ugyanis az üzemeltetési szerződésben az van, amennyiben azt nem a város vagy a VSE 
használja, akkor az üzemeltető jogában áll kiadni.  
 
Dr Szabó Attila: A terület beemelése a rendeletbe nem jelent ellentmondást a szerződéses 
jogviszonnyal, mert a tulajdonosi jogokat a terület felett az önkormányzat gyakorolja és ezen 
belül egy rendelettel felül lehet írni egy szerződéses rendelkezést.  
 
Félegyházi András: Úgy látja, hogy az üzemeltetővel a szerződést annyiban kell módosítani, 
amennyiben az üzemeltető olyan célra adja ki, ami nem sport, hanem mondjuk egy koncert, 
akkor azt egyeztetni kell az önkormányzattal, hogy nincs-e ellenére. Ilyen egyébként eddig 
nem volt, és valószínűleg nem is lesz, de jó lenne szabályozni.  
 
Bártfai István: A szerződésben benne van, hogy a rendezvényekből származó bevétel az 
üzemeltetőt illeti meg, beleértve a büfét is, az is, hogy a rendezvényekről be kell számolnia év 
végén. Érti, hogy ezt egy rendelettel felül lehet írni, de biztosan szükséges ez?  
 
Dr Szabó Attila: A javaslat a közösségi rendezvényekre szólt és nem a magán célú 
rendezvényekre. Mivel a rendelet módosítás elfogadására határidő nincs, ezért javasolja, hogy 
a következő testületi ülésig a bizottságok tárgyalják meg még egyszer a módosítási javaslatot.  
 
Félegyházi András: Egyetértett jegyző úr javaslatával, kéri az illetékes bizottságokat, hogy 
tárgyalják meg és a következő rendes testületi ülésen ismét napirendre vehető.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  „a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek 
rendjéről szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítása” című napirendet levette 
napirendről. 
 

4. npr: A parkolás rendjéről, valamint a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról 
szóló 9/2005. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Ebben a rendeletben került szabályozásra a fizető parkolóhelyek, illetőleg a 
parkolóhelyek megváltására vonatkozó szabályozás. Visegrádon jelenleg nincs és a tervek 
között sem szerepel fizető parkolóhely kialakítása, ezért az erre vonatkozó szabályozás 
fölöslegessé vált. A másik részére a parkoló és rakodóhelyek megváltására vonatkozóan pedig 
a jogszabályi felhatalmazás szűnt meg, önálló rendeletben már nem lehet szabályozni, csak a 
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Helyi Építési Szabályzatban, melynek a felülvizsgálata folyamatban van. Ezen indokokból 
kifolyólag a rendelet hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a hatályon kívül helyezésről szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! Felhívta a figyelmet, hogy rendeletről lévén szó annak elfogadásához minősített 
többség szükséges! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) megalkotja a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról szóló 9/2005. (VIII. 1.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2016.(VI.16.) önkormányzati 
rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2016. (VI.16.) önkormányzati rendelete 

a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról szóló 9/2005. (VIII. 1.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 
5. npr: Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásáról szóló 

pályázati kiírás keretében megvalósuló „Duna Mozi digitális fejlesztéséhez 
szükséges digitális mozivetítő és szerver és digitális mozi hangprocesszor 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mint ismeretes a mozi digitális fejlesztéséhez támogatást nyert az 
önkormányzat és a mozi gép beszerzésére szükséges volt közbeszerzést kiírni, mert 
meghaladta a közbeszerzési értékhatárt a gép értéke. Az önkormányzat lefolytatta a 
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást, 4 ajánlattevőt kért föl és a határozati javaslat szerint 
a Mikropo Vizuáltechnika Kft. ajánlatát javasolja elfogadni.  
 
Bálint Zsolt: Mennyi idő alatt fog ez megvalósulni, mikor tud nyitni a mozi? 
 
Mikesy Tamás: Elvileg a beüzemelés júliusban megtörténik, de utána még engedélyeket kell 
kérni a hatóságtól, tehát úgy gondolja, hogy szeptember 1-én de legkésőbb október 1-én tudna 
nyitni a mozi. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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 
140/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „art” 
mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásáról szóló pályázati kiírás keretében 
megvalósuló „Duna Mozi digitális fejlesztéséhez szükséges digitális mozivetítő és szerver és 
digitális mozi hangprocesszor beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. 
2) A képviselő-testület megállapítja azt is, hogy a közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot 
tett: MIKROPO Vizuáltechnika Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 60.). 
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese - figyelemmel a 
rendelkezésre álló fedezet mértékére - az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás 
bírálati szempont - alapján MIKROPO Vizuáltechnika Kft. (székhelye: 1139 Budapest, 
Röppentyű utca 60.) megajánlott nettó összesített ajánlati ár: 9.025.000,- Ft + ÁFA (1db 
Digitális mozivetítő és szerver nettó 7.900.000,-Ft és 1 db Digitális Mozi Hangprocesszor 
nettó 1.125.000,-Ft összegben) telepítéssel és  üzembe helyezéssel. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertesével a MIKROPO Vizuáltechnika Kft-vel Visegrád Város Önkormányzat 
nevében a vállalkozási szerződést kösse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett újabb 

egyéni kérelmek 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Pataki Zsolt résztulajdonos kérelmezte a Fő utca 32. számú ingatlan 
telkének átsorolását Vt-3 övezetből Vt-2 övezetbe, a beépítés növelhetősége érdekében. A 
Városfejlesztési Bizottság nem javasolta támogatásra a kérelemben foglaltakat, mert a 
beépíthetőség növelése lehetőséget biztosít a helyi védett érték nagyobb arányú átépítésére, 
ami nem segíti a helyi örökségvédelmi szempontok érvényre jutását. Szintén Pataki Zsolt 
kérése volt a Fő u. 32.-vel kapcsolatosan, hogy a Mozi köz kiszélesítését lehetővé tevő 2004-
ben megfogalmazott vonalat módosítsa a rendezési terv, mert ez az L alakú épület egyik 
szárnyának a bontásával lenne csak megvalósítható. A Városfejlesztési Bizottság ezt a 
kérelmet támogatásra javasolta, mert a helyi örökségvédelmi szempontokkal összhangban 
van, segíti azok érvényre jutását. 
A következő kérelem Kovács János és Kovácsné Sulcz Annától érkezett az újhegyi 864  hrsz-
ú telek átsorolásával kapcsolatban zöldterület övezetből hétvégi házas üdülő övezetbe. A 
Városfejlesztési Bizottság amellett döntött, hogy a kérdés vizsgálatát a Településrendezési 
Terv felülvizsgálatát végző településtervezőre bízza, mert a telek tájképi feltárulását vizsgálni 
kell ahhoz, hogy eldönthető legyen, szabad-e engedni, hogy beépíthetővé váljon a telek. 
Szigeti Ferenc és Szigeti Ferencné azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az 
Újkert utca 706/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az üdülőházas üdülő övezetben fekvő  telek 
alsó területküszöbét 540 m2-re csökkentse. A Városfejlesztési Bizottság támogatásra nem 
javasolta a kezdeményezést, mert az egyrészt a terület elaprózódásának, másrészt a beépítés 
besűrűsödésének nyitna utat, ami a meglévő infrastruktúra hálózat bővítését tenné 
szükségessé - tekintettel arra, hogy lakóterületeket és állandó lakosságot is érint - ami jelenleg 
nem vállalható terhet róna az Önkormányzatra. 
 
Bálint Zsolt: Pataki Zsolt miért szeretné átsorolni az övezetet, hozzá szeretne építeni a 
házához? Mivel ennél többet nem lehet oda építeni, akkor miért akarja, hogy sűrűbben 
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lehessen beépíteni azt a területet, ugyanis ez akkor nem csak arra az egy ingatlanra 
vonatkozik, hanem egy egész nagy területre a Fő utcán.  
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy Pataki Zsolt személyesen is jelen van, megkérte, 
hogy válaszoljon a kérdésre. 
 
Pataki Zsolt: A tegnapi napon ismerte meg a Városfejlesztési Bizottság álláspontját ezzel a 
kérésével kapcsolatban és úgy találta, hogy az elutasító javaslat indoklása egy nagyon fontos 
körülményt nem vesz figyelembe. Ez az elmúlt évtizedek során spontán módon egy 4 részre 
felszabdalt épület és nagyon fontos lenne ennek az épületnek a polgári jellegét újból 
megalkotni. Június 6-án született az önkormányzatnak egy településképi bejelentési igazolása, 
amiben feltételül szabta Schüszerl Károlyné jelenleg zajló építkezéséhez, hogy a Schüszerl 
Károlyné által az épület homlokzatán végigvezetett erősáramú kábelt, amely részben a 
levegőben lóg és a légvezetés során megrongált több száz éves faszerkezetet állítsa helyre és 
ezt a kábel nem látszó módon vezesse el. Jelen ismeretei szerint ezt a kábelt úgy lehet nem 
látszó módon eltüntetni, ha földkábellel oldja meg az építtető. Jelenleg erre a jogszabályi 
előírás szerint más megoldás nincs, viszont a földkábellel járó megoldás nem biztos, hogy 
műszakilag megoldható. Tehát ezért kérte azt, hogy ez a kábel ne maradjon jelen állapotban a 
város közepén, hogy helyre lehessen állítani a több száz éves falszerkezetet, ennek érdekében 
támogassa a testület azt a megoldást, hogy a VT2-es szabályozási előírások mellett ne csak 
földkábellel, hanem más építészeti, kisléptékű maximum 0,2-2% plusz beépítés erejéig ez a 
korrekció kivitelezhető legyen. Mert jelen pillanatban a Vt3 mellett csak a földkábeles 
megoldás jöhet szóba, amire nincs garancia, hogy megoldható, mert ehhez az elektromos 
szolgáltatónak is hozzá kell járulni, a Vt2-es mellett viszont szinte végtelen számú 
megoldással el lehet végezni ezt a korrekciót. 
 
Bálint Zsolt: Idáig hol volt ez vezeték? 
 
Pataki Zsolt: Idáig Schüszterl Károlyné ingatlanán belül futott és a három hónapja tartó 
átalakítási munkálatok során került ki a homlokzatra.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy nagyon távol esik egymástól Pataki Zsolt által 
fölvetett probléma súlya, illetve a Vt3-ból a Vt2-be történő átsorolás következményrendszere 
nem csak erre az egy telekre, hanem az egész tömbre vonatkozóan. Tehát véleménye szerint 
ez az indok nem elég ahhoz, hogy az átsorolást támogatni tudja. Egy műemléki környezetben 
egy védett ház esetén meg kell találni azt a műszaki megoldást, amikor el lehet vezetni 
mégiscsak azt a kábelt földben.  
 
Schüszterl Károly: Bejelentette érintettségét az első és második határozati javaslatról való 
döntés során a szavazáson nem vesz részt.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen, Schüszterl Károly képviselő nem szavazott) a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
141/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Pataki Zsolt által a 81/1 helyrajzi számú (Fő utca 32.) ingatlan övezeti 
átsorolása érdekében benyújtott kérelmének nem ad helyt, mivel az átsorolás a beépíthetőség 
növelésével járna, ami nem szolgálja a helyi védett ház nagyobb átépítések nélküli 
megőrzését.  
2)  A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Pataki Zsoltot (2025 
Visegrád, Fő utca 32.) a képviselő-testületi döntésről írásban tájékoztassa. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:          Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő II. számú 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, Schüszterl Károly képviselő nem szavazatott)  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
142/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Pataki Zsolt által a 81/1 helyrajzi számú (Fő utca 32.) ingatlannal szomszédos 
út szabályozási vonalának áthelyezésének érdekében benyújtott kérelmének helyt ad, mivel a 
módosítás a városvezetés eredeti szándékaival összhangban szolgálja a helyi védett ház 
értékeinek megőrzését.  
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Pataki Zsoltot (2025 
Visegrád, Fő utca 32.) a képviselő-testületi döntésről írásban tájékoztassa. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:          Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő III. számú 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 
143/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Kovács János és Kovácsné Sulcz Anna kérelmének tartalmi vizsgálatára a 
Településrendezési Terv felülvizsgálatát végző településtervezőt kéri fel.  
2) A Képviselő-testület felkéri Rüll Tamás főépítészt, hogy a településrendezési terv 
felülvizsgálatát végző településtervezőt kérje fel az 1. pontban foglaltak vizsgálatára. 
3) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Kovács Jánost és 
Kovácsné Sulcz Annát (2025 Visegrád, Zách Klára utca 27.) a képviselő-testületi döntésről 
írásban tájékoztassa. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:          Félegyházi András polgármester 

 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő IV. számú 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 
144/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Szigeti Ferenc és Szigeti Ferencné 706/2 helyrajzi számú Újkert utcai telkére 
vonatkozó alsó területküszöb csökkentésére vonatkozó kérelmének nem ad helyt, mert a 
módosítás a terület elaprózódásához és a beépítés nem kívánt sűrűsödéséhez vezetne. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Szigeti Ferencet és 
Szigeti Ferencnét (Visegrád, Újkert utca HRSZ: 706/2) a képviselő-testületi döntésről írásban 
tájékoztassa. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:          Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázaton 

való részvételről szóló 132/2016. (05.26.) Ökt határozat módosítása   
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület a május 26-án tartott ülésén döntött arról, hogy az 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázati célra támogatás iránti kérelmet nyújt be a 
Városi Konyha főzőkonyhájának felújítására, eszközfejlesztésére. Akkor még úgy volt, hogy 
75%-os támogatásra pályázhat az önkormányzat, de a pályázat összeállításakor a Magyar 
Államkincstár adatszolgáltatásából derült ki, hogy az önkormányzat adóerő-képessége javult, 
így ennél a pályázatnál csak az 50%-os támogatottságra pályázhat. Így az önrész 
értelemszerűen növekszik, ami azt jelenti, hogy az Önkormányzatnak a pályázaton való 
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részvétel érdekében 8.499.964.- Ft többlet forrásra kell kötelezettséget vállalnia. Így összesen 
a biztosítandó saját forrás: 16.703.714.-Ft. A képviselő-testületnek abban a kérdésben kell 
döntést hoznia, hogy a pályázaton való részvétel érdekében vállalja a plusz 25%-os saját 
forrás megfizetését, 8.499.964.- Ft-ot vagy sem. Ha vállalja, akkor a képviselő-testületnek a 
határozatot módosítania kell. Ha nem vállalja, akkor a képviselő-testületnek a határozatot 
vissza kell vonnia, ezáltal nem vesz részt ezen a pályázaton.     
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és azt a javaslatot tette, hogy vonja vissza 
az önkormányzat a pályázatot, mert ez túl magas önrész lenne. 
 
Félegyházi András: Az óvoda, illetve bölcsőde fejlesztésre vonatkozóan van egy beadott 
pályázata az önkormányzatnak, döntés nincs még róla, de ennek figyelembe vételével egyetért 
a bizottság álláspontjával.  
Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) határozati javaslatot elfogadja, - ami arra 
vonatkozik, hogy a megemelt önrésszel továbbviszi az önkormányzat ezt a pályázatot - 
kézfelemeléssel jelezze! 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 nem szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való 
részvételről szóló 132/2016. (05.26.) Ökt határozat módosítását elutasította. 
 
Félegyházi András:  Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő B) határozati javaslatot 
elfogadja - ami a pályázatról való lemondást jelenti – 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 
145/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 132/2016. (05.26.) Ökt 
határozatát visszavonja, ezáltal nem vesz részt az önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására kiírt pályázaton, mivel a pályázaton való részvételhez szükséges 50%-os 
16.703.714.-Ft összegű saját forrás túl magas.  
 

Felelős: --- 
Határidő: --- 

 
8. npr: Tűz és munkavédelmi feladatok ellátására beérkezett ajánlatok megvitatása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az Önkormányzatnak és intézményeinek el kell látniuk kötelező 
munkavédelmi szaktevékenységet illetve kötelező tűzvédelmi tevékenységet. Ezen kívül 
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ahhoz, hogy a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek az intézmények megfeleljenek tűz 
illetve munkavédelmi szempontból számos dokumentációval kell rendelkezniük. Jelenleg az 
Önkormányzat és intézményei nem foglalkoztat illetve nem áll szerződéses jogviszonyban 
kötelező munkavédelmi szaktevékenység illetve kötelező tűzvédelmi tevékenység ellátására 
megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberrel, valamint a szükséges tűz- és munkavédelmi 
dokumentumok valamennyi intézménynél nem, illetve nem teljes körűen állnak 
rendelkezésre, ezért tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására árajánlatot kértünk be 
megfelelő referenciákkal, képesítéssel rendelkező gazdasági társaságoktól, a Security 
Automatika Kft-től, a HSE-Partner Kft-től és a Fire-Work Safety Kft-től.  A Security 
Automatika Kft havi 33.500.-Ft+áfa=42.545.-Ft, a HSE-Partner Kft havi 59.000.-Ft+áfa= 
74.930.-Ft, a Fire-Work Safety Kft pedig  havi 110.000.-Ft+áfa= 139.700.-Ft. összegben adott 
árajánlatot. A szükséges pénzügyi fedezet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2. 
számú melléklet dologi kiadások egyéb üzemeltetési soron rendelkezésre áll. A legolcsóbb 
ajánlatot a Security Automatika Kft adta. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság a legolcsóbb ajánlatot adó Security Automatika Kft 
ajánlatát javasolja elfogadásra. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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 
146/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Város 
Önkormányzat és intézményei tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátására 2016. július 1-től 
határozatlan időtartamra havi 33.500.-Ft+Áfa összesen 42.545.-Ft díj ellenében - 
árajánlatában szereplő tartalommal – a Security Automatika Kft-t (1136 Budapest, Reitter 
Ferenc u. 132.) bízza meg. 
2) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladatok elvégzésének a díját az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 
dologi kiadások egyéb üzemeltetési sora terhére biztosítja.   
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Security Automatika 
Kft-vel kötendő szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
9. npr: Rajnák László kérelme a 2016. évi Kispalotajátékok május 12-i napjára 

vonatkozó közterület használati díj elengedésére  
Előtejterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Rajnák László az idei évben is több napra kért közterület foglalási 
engedélyt a Kispalotajátékok rendezvény kapcsán, összesen 17 napra. Ezek között egy olyan 
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nap volt, a május 12.-e, ahol az időjárási viszonyok miatt nem sikerült megtartani a 
programokat és ezért azt kérte, hogy az erre a napra vonatkozó bérleti díjtól az önkormányzat 
tekintsen el. Az A) határozati javaslat elutasítja a B) határozati javaslat pedig helyt ad a 
kérelemnek.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság nem engedné el a bérleti díjat, mivel Rajnák László előre 
lefoglalta a területet, tehát az önkormányzat másnak nem tudta volna kiadni, az, hogy ő utólag 
nem tudta megtartani a programot, az nem az önkormányzat hibája, arról nem beszélve, hogy 
a sátrak akkor is föl voltak állítva, tehát a helyet foglalták.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy nem ért egyet a Pénzügyi Bizottság javaslatával, mert amit 
nem vettek igénybe, azután nem biztos, hogy be kell fizetni a pénzt, a sátrak tekintetében 
pedig egy ilyen rendezvényen nem lehet azokat egy nap alatt felépíteni vagy lebontani.  
 
Bártfai István: Egyetért a Pénzügyi Bizottság véleményével, mert ezek a rendezvények 
időjárás függőek, ezt tudnia kell a szervezőnek, ezért nem engedné el a befizetést. A 
későbbiek során esetleg legyen egy foglaló, és akkor az ilyen esetekre ez megoldás lehet.  
 
Félegyházi András: Ha egyébként valaki úgy érzi, hogy ezt a kérdést a közterület foglalási 
rendeletben érdemes cizellálni, akkor várja a javaslatokat. 
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az A) alternatíva határozati javaslattal ért egyet, vagyis nem ad helyt Rajnák 
László kérelmének – kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
147/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt Rajnák László kérelmét a 
2016. évi május 12-i napra vonatkozó Kispalotajátékok közterület használati díjának, 50.000,- 
Ft-nak az elengedését Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről szóló 12/2013. 
(V.24.) önkormányzati rendelet 13. §. (2) bekezdése alapján elutasítja.  
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Rajnák Lászlót a 
képviselő-testületi döntéséről írásban értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel ezt a javaslatot a képviselő-testület elfogadta, így a B) alternatívát 
nem tette föl szavazásra. 
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10. npr: Visegrádi Sport Egyesület támogatási kérelmének megvitatása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Visegrádi Sportegyesület képviseletében Szendrey Lajos 2016. január 9-én 
elküldte a 2016. évi támogatás iránti kérelmét. A kérelem szerint a szakosztályok 2016. évi 
működésére összesen 1.400.000 Ft-ot igényelt, 1.000.000 Ft-ot a labdarúgó, 100.000 Ft-ot a 
túra, 150.000 Ft-ot a sakk, míg 150.000 Ft-ot a kerékpár szakosztály részére. A VSE 
működésével kapcsolatos költségek (könyvelés, adminisztráció, banki költség) a labdarugó 
szakosztály éves keretéből teljesülnek.  
Mint ismeretes a képviselő-testület még tavaly júliusban a VSE TAO pályázaton való 
részvételéhez szükséges önrész biztosítása kapcsán hozott egy olyan határozatot, melyben a 
támogatást feltételekkel biztosította. E szerint tavaly december 31-ig a törvényes működést 
helyre kellett állítania, táblázatot kellett készítenie melyben bemutatja, hogy az elmúlt 
években milyen összegű TAO támogatást nyert el a Visegrádi Sportegyesület, ezek 
megvalósítására milyen összegű önkormányzati támogatást kapott, és ebből mi áll 
rendelkezésre a köz javára. Továbbá be kellett mutatnia az MLSZ-el történő írásbeli 
kapcsolattartás során keletkezett összes dokumentumot. 
A VSE ezeket a feltételeket teljesítette, bár nem határidőre, de a leglényegesebbet, a törvényes 
működést a tavasz folyamán helyreállította. Tehát gyakorlatilag a támogatás feltételei 
helyreálltak, a Közművelődési Bizottság több körben tárgyalta ezt a kérelmet és alakította ki 
álláspontját ezzel kapcsolatban. 
 
Mikesy Tamás: Valóban a bizottság sokszor tárgyalta a VSE kérdéskörét az elmúlt 
időszakban. A legutóbbi ülésen úgy döntött a bizottság, hogy a normatív támogatás mára 
minden módon lehetségessé vált. A TAO tekintetében kicsit más a helyzet és erre most azért 
nem térne ki, mert napirenden ez nem szerepel. Tehát a bizottság javasolja a VSE 
támogatásának 2016. évi kifizetését. 
 
Bálint Zsolt: Olyan szakosztályokat, amelynek 1-1 fő a tagja, hogyan lehet támogatni 100-
100 ezer forinttal? Ugyanis a túra és a biciklis szakosztálynak egy-egy tagja van csak, mert 
valamilyen oknál fogva kiderült, hogy a VSE-ban csak olyan lehet tag, aki igazolt versenyző 
valahol. Nem mellesleg a VSE közgyűlésén csak olyan emberek vehetnek részt, akik igazolt 
versenyzők valahol és így tartották meg a közgyűlést.  
 
Mikesy Tamás: Az önkormányzatnak nem feladata azt vizsgálni, hogy egy egyesületnek az 
alapító okirata vagy a belső szerződése hogyan áll össze, ezt a tagok hagyják jóvá. 
Amennyiben ez megfelel a törvényeknek, akkor az önkormányzatnak nincs hatásköre a 
szervezet belső szervezetének vizsgálatára. Azt eldöntheti, hogy támogat-e egy egyesületet, 
vagy sem. A támogatás feltétele volt a törvényes működés helyreállítása, ezt a VSE megtette.  
 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy érintettség okán nem fog szavazni, de ha szavazhatna nemmel 
szavazna, mert ezt a pénzt jobb dolgokra is lehetne fordítani, mint ennek az egyesületnek.  
 
Mikesy Tamás: Az önkormányzatnak az a célja, hogy egy működő egyesületet támogasson és 
valóban Visegrád sportját szolgálja és az önkormányzat feltételeinek jelen esetben 
megfeleltek. A szakosztályi belső munkákat az egyesületnek kell rendeznie. 
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Bártfai István: Egyetért Mikesy Tamással és nem szabad elfelejteni, hogy a Sportegyesület 
komoly munkát végez, folyamatosan meccseket tartanak, az edzéseket megtartják, tehát a 
támogatás nem kidobott pénz. Az egy másik dolog, hogy a TAO pályázattal voltak problémák 
azokat tisztázni kell, de ez az éves támogatástól független. 
 
Bálint Zsolt: Valahol le van az írva egyébként, hogy ebben az egyesületben csak az lehet tag, 
aki igazolt versenyző, egyáltalán mi alapján hívták meg a taggyűlésre az embereket, 
megvizsgálta ezt a jegyző úr? Szendrey Lajos kért egy állásfoglalást a jegyzőtől, hogy a 
tavalyi képviselői tiszteletdíj felajánlását felveheti-e, tekintve, hogy a VSE az önkormányzat 
szerint nem működött törvényesen. 
 
Dr Szabó Attila: Sem az önkormányzat, sem a jegyző nem vizsgálhatja azt, hogy mi alapján 
hívja össze egy egyesület a közgyűlését. Magát az alapszabályt vizsgálta, mert megkérték rá 
nézze át, az a törvényi előírásoknak megfelelt, ügyvéd által ellenjegyzésre került, és be is 
nyújtották a cégbírósághoz. Innentől kezdve az, hogy tartalmilag logikus vagy nem, az 
törvényességi szempontból irreleváns. Megválasztották az új elnökséget, a taggyűlési 
jegyzőkönyv formai szempontból rendben volt, innentől kezdve ezt el kell fogadni 
törvényesnek.  
Szendrey Lajos szakmai állásfoglalás kérése az előtt született, mielőtt ezt a bizottság tárgyalta 
volna, mert addig nem akart aláírni semmilyen olyan támogatási szerződést, ami a VSE-re 
vonatkozott, amíg a testület a normatív támogatás feltételeit el nem fogadta, illetve nem 
mondta ki azt, hogy a feltételek teljesültek. Ha egy képviselő felajánl tiszteletdíjat, akkor nem 
a képviselő, hanem az önkormányzat köt támogatási szerződést bármelyik civil szervezettel.  
 

- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, 7 főből 7 
fővel jelen van, határozatképes –  
 

Mikesy Tamás: A határozati javaslattal kapcsolatban a bizottság konkrét módosító javaslatot 
fogalmazott meg, tekintettel arra, hogy a tavalyi elszámolás kapcsán a bizottság sokallta, hogy 
a labdarúgó szakosztály kb. 500 ezer forint telefon és internet költséget számolt el. A 
bizottság a szakosztályok szakmai munkáját szeretné támogatni, és nem az egyéb 
adminisztratív dolgait, ezért javasolják, hogy az 1.400.000,- Ft-os támogatás oly módon 
legyen felosztva, hogy az önkormányzat 700.000,- Ft-al támogassa a labdarúgó, 100.000 Ft-al 
a túra, 150.000 Ft-al a sakk, 150.000 Ft-al a kerékpár szakosztályt, valamint 300.000 Ft 
támogatást nyújtson az egyesület működési költségeire.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Megköszönte Mikesy Tamás képviselő munkáját, amit most 
már évek óta a Visegrádi Sportegyesület ügyei kapcsán végez. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki támogatja Mikesy Tamás képviselő azon módosító 
javaslatát, mely a VSE támogatásának felosztására vonatkozik, kézfelemeléssel jelezze! 
  
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
148/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Mikesy Tamás 
képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Visegrádi Sportegyesület szakosztályainak 
2016. évi működését az alábbi megosztás szerint támogassa: 700.000,- Ft a labdarúgó, 
100.000 Ft a túra, 150.000 Ft a sakk, 150.000 Ft a kerékpár szakosztály, valamint 300.000 Ft 
az egyesület működési költségeire.  

Határidő: ---- 
Felelős: ---- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képoviselőket, aki a módosítással együtt az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
149/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Sportegyesület (2025 Visegrád, Fő u. 81.) 2016. évi támogatási kérelmét elfogadja és a 
sportegyesület szakosztályainak 2016. évi működését 1.400.000 Ft-al támogatja az alábbi 
megosztás szerint: 700.000 Ft a labdarúgó, 100.000 Ft a túra, 150.000 Ft a sakk, míg 
150.000 Ft a kerékpár szakosztály, valamint 300.000 Ft az egyesület működési költségeire.  
2.) A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 15. számú melléklet 19. egyéb támogatások sora 
terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
11. npr: Sziget utca 11. szám alatti 8. számú önkormányzati lakás bérbevételére 

érkezett kérelem megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Szabó Zsuzsanna a Sziget utca 11. szám alatti 8. számú önkormányzati 
lakás bérlőjének 2016. július 31-én lejár a bérleti szerződése. A bérlő 2016. május 8-án kelt 
levelében kérelmezte, hogy az önkormányzat ne írja ki a lakásra vonatkozó pályázatot, mert 
szeretné a bérleti szerződését meghosszabbítani. A határozott idejű szerződés lejártával, 
változatlanul fennálló vagyoni, jövedelmi helyzet esetén kérelemre, a Népjóléti Bizottság 
javaslatára a Képviselő-testület döntése alapján, a bérlővel újabb – legfeljebb három évre 
szóló - bérleti szerződést lehet kötni. Ebből kifolyólag a lakásra nem kerül kiírásra újabb 
pályázat. A kérelmet a Népjóléti Bizottság tárgyalta és javasolja a képviselő-testület számára, 
hogy a lakás bérleti jogviszonyára további három évre kösse meg a szerződést a jelenlegi 
lakóval Szabó Zsuzsannával, a lakbér összegének a rendelet alapján 30%-al történő 
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emelésével, vagyis havi 43.472,- Ft összegben. Tehát a határozati javaslatban a bizottság 
javaslata szerepel. 
 
Schüszterl Károly: Jegyző úr elmondta a bizottság döntését, illetve javaslatát, amit javasol a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
150/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Népjóléti Bizottság 
javaslatára - úgy dönt, hogy a Sziget u. 11. szám alatt lévő 8. számú önkormányzati lakás 
bérleti szerződésének meghosszabbítására Szabó Zsuzsanna (2025 Visegrád, Sziget u. 11/8) 
által benyújtott kérelmét  „a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek 
mértékéről” szóló 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 16. §. (5) bekezdés alapján 
elfogadja.  
2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy Szabó Zsuzsannának (2025 Visegrád, Sziget u. 11/8) 
havi 43.472,-Ft bérleti díj ellenében 2016. augusztus 1-től 2019. július 31-ig, határozott időre 
bérbe adja Visegrád, Sziget u. 11. szám alatti 8. számú önkormányzati tulajdonú lakását.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Szabó Zsuzsannával 
kötendő bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

12. npr: A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az SZMSZ melléklete tartalmazza az önkormányzat úgynevezett 
kormányzati funkciókódjait. A Magyar Államkincstár az önkormányzat utóbbi törzskönyvi 
kivonatának módosításához ismét hiánypótlást írt elő, mely szerint a „900020 
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről” kormányzati 
funkciókód – bár Magyar Államkincstár előírása alapján az önkormányzatnak könyvelnie kell 
rá – még sem szerepelhet a törzskönyvi nyilvántartásban, ezért a rendelet 1. számú 
mellékletéből törölni kell.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki elfogadja a rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a képviselő-testület és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 11/2016.(VI.16.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2016. (VI.16.) 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 –  
 

13. npr: A Fellegvár Óvoda alapító okirat módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az óvoda alapító okirat módosításához is újabb hiánypótlást bocsátott ki a 
Magyar Államkincstár. Ezek közül a legjelentősebb az, hogy előírták, hogy az óvoda 
hivatalos elnevezését „Fellegvár Óvoda Visegrád” helyett „Visegrádi Fellegvár Óvoda” névre 
kell változtatni a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 125. §. (1) bekezdése alapján. 
Sajnos az elnevezés módosítása temérdek adminisztrációval és költséggel fog járni.  
 
Bálint Zsolt: Ezeket a költségeket az önkormányzatnak kell állnia, hogy végre valaki rájött 
30 év után, hogy a Visegrád szó ne utána, hanem előtte álljon? 
 
Dr Szabó Attila: Igen, mert sajnos forrást ehhez nem biztosítanak. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjától a Fellegvár Óvoda alapító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete 
szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező, egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 

Határidő: 2016. június 24. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
- Az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
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14. npr: A maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése a Fellegvár Óvodában 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Gyurián Mária az óvoda intézményvezetője tájékoztatást küldött arról, hogy 
a 2016/2017 nevelési évre hány kiscsoportos korú gyermek felvételét kérték a szüleik az 
óvodába, így a várható csoportlétszám 2016. szeptember 1-től túllépi a maximálisan 
engedélyezett 25 fős létszámot, emiatt kéri a csoportlétszám túllépésének fenntartó által 
történő engedélyezését. A köznevelési törvény szerint 20%-al való létszámemelésre van 
lehetőség, tehát maximum 30 gyermek lehet egy csoportban, ehhez a fenntartó hozzájárulása 
szükséges.  
 
Bálint Zsolt: A 25 fölötti létszám mind visegrádi gyerek? Mert attól fél, hogy nem lesz ennyi 
visegrádi, akkor külsősökkel fogja föltölteni a csoportot.  
 
Dr Szabó Attila: Jelen pillanatban a beíratott gyerekek száma haladja meg a 25 fős 
maximumot, de ezek többsége csak a jövő nyáron tölti be a 3 éves kort, de az adott nevelési 
évben kell nyilatkozni arról, hogy felveszi-e az intézménybe az intézményvezető őket az 
óvodába. Az októberi jelentésnél csak 17-en lesznek a kiscsoportban és utána duzzad föl 30 
főre, amennyiben a képviselő-testület ezt engedélyezi.  
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy csak helybeli gyerekek legyenek fölvéve. 
 
Hintenberger András: Ez már régebben is volt téma Népjóléti Bizottsági ülésen is, akkor is 
azt mondták, hogy az óvodába alapvetően és értelemszerűen visegrádi állandó lakosú 
gyerekeket lehet fölvenni, illetőleg ha nincs ki a létszám akkor azok is jöhetnek, ahol a szülők 
visegrádi munkahellyel rendelkeznek.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Igen, ezt a jogszabály is így határozza meg.  
 
Dr Szabó Attila: Ez a döntés most a jogszabályoknak való megfelelés miatt szükséges, a 
valóságban még a 25 fős létszámot sem fogja elérni, mert a javarésze a gyermeknek jövő 
nyáron tölti be a 3 éves kort és nem biztos, hogy fizikálisan járni fog óvodába. De ha a testület 
úgy gondolja, akkor Bálint Zsolt képviselő úr javaslatát lehet módosító javaslatként kezelni és 
ezzel nyomatékosíthatja a fenntartó ebbéli szándékát.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Tehát Bálint Zsolt képviselő úr javaslatával egyetértve az 
önkormányzat, mint fenntartó felkéri az intézményvezetőt, hogy kizárólag a visegrádi 
körzetbe tartozó gyermekek felvételéről gondoskodjon.  
 
Félegyházi András: Kérdezi a képviselőket, aki az elhangzott módosító javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
152/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Fellegvár Óvodába felvételt 
kérő gyermekek közül a körzetben lévőket kell előnyben részesíteni. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot 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 
153/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fellegvár Óvodában – 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §. (7) bekezdése alapján – a 
2016/2017 nevelési évben a kiscsoportban a maximális csoportlétszám 20 %-al történő 
átlépését engedélyezi. 
2) A Képviselő-testület felkéri Gyurián Mária intézményvezetőt, hogy a Fellegvár Óvodába 
felvételt kérő gyermekek közül a körzetben lévőket részesítse előnyben. 
3) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a döntésről értesítse 
Gyurián Mária intézményvezetőt. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
15. npr: Hozzájárulás a Visegrád Rákóczi u. 2/A. 1. em 10. ajtó alatti lakásra 

Visegrád Város Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törléséhez 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Dr Drobilics Erzsébet ügyvéd kereste meg az önkormányzatot, mivel Pintér 
Ilona tartási szerződése kapcsán gondnokként jelölték ki. Pintér Ilona 1996. május 25-én 
megvásárolta az Önkormányzat tulajdonát képező a visegrádi 241/8/A/10 hrsz-ú,  37,47 m2, 
öröklakást a Rákóczi u. 2/A-ban. A 261.320.-Ft összegű vételárat a szerződés szerint havi 
részletekben kellett megfizetnie, s biztosítékul az ingatlanra az önkormányzat javára a vételár 
és járulékai erejéig jelzálogjogot, s e jog biztosítékául elidegenítési és terhelési tilalmat 
jegyeztek be.  Pintér Ilona az ingatlan vételárának összegét, 261.320.-Ft-ot az önkormányzat 
pénzügyi nyilvántartása szerint maradéktalanul megfizette, ezért az ingatlanra bejegyzett 
jelzálogjog, s a jelzálogjogot biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törölhetővé vált. 
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte aképviselőket, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
154/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a visegrádi  
241/8/A/10 hrsz-ú, 37,47 m2, öröklakás megnevezésű ingatlan Pintér Ilona Erzsébet 
tulajdonát képező 1/1 tulajdoni hányadára Visegrád Város Önkormányzata javára, 261.320.-
Ft és járuléka erejéig bejegyzett jelzálogjogot, s a jelzálogjogot biztosító elidegenítési és 
terhelési tilalmat az ingatlanügyi hatóság törölje, mivel az ingatlan vételárának összege 
maradéktalanul megfizetésre került.  
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert dr. Drobilisch 
Erzsébet eseti gondnokkal kötendő bejegyzett jelzálogjog és elidegenítési tilalom törlése 
tárgyú megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2016. július 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr: Visegrádi Szövetség székhely-és névhasználati engedély iránti kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A Visegrádi Szövetség nevében Varga Brigitta elnök levélben arról 
tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy az egyesület a 2016. május 17-én tartott közgyűlésén új 
tisztségviselőket választott és egyben azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy 
az egyesület székhelyeként a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár címét a 
Széchenyi u. 11. számot szeretnék megjelölni. A cégbíróság a módosításaik kapcsán most 
kérte be tőlük ezt a hozzájáruló nyilatkozatot, habár az egyesület 2004 óta működik. 
 
Mikesy Tamás: A Közművelődési Bizottság tárgyalta és azt javasolja a képviselő-
testületnek, hogy járuljon hozzá a székhely és a névhasználathoz is. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mivel egyre több ilyen jellegű kérelem jön, és ez most 
általánosságban, nem az adott konkrét kérelem kapcsán kérdezi, hogy nem kellene a jövőben 
az önkormányzat erre vonatkozó rendeletét módosítani, olyan tekintetben, hogy a jövőben 
időszakosan adjon ki ilyen engedélyeket a képviselő-testület?  
 
Dr Szabó Attila: Rendeletileg lehet olyan kérdéseket szabályozni, amit más felsőbb szintű 
jogszabályok nem szabályoznak és ez egy tipikusan ilyen kérdés. Előírhat a képviselő-testület 
a névhasználatra vonatkozóan akár időbeli kötöttségeket is vagy bizonyos feltételekhez is 
kötheti és ha ez visszavonásra kerül, akkor a cégbíróság felé is jelezheti és akkor akár az 
módosításra is kerülhet.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kéri, hogy vizsgálják meg ennek szabályozhatóságát a 
Visegrád név védelme érdekében, mert láthatóan egyre többen föl akarják venni.  
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Félegyházi András: A jelenlegi címer és zászló rendeletben a Visegrád név használat nincsen 
szabályozva, tehát ez automatikusan a képviselőtestület hatáskörében van. Ha van értelme 
annak, hogy ezt szabályozzák, akkor vizsgálják meg és az illetékes bizottság tárgyalja meg, 
készítse elő.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ezt valahogy úgy kellene szabályozni, ha rendelet módosítást 
csinál az önkormányzat, akkor a hivatal nyilvántartja, hogy kinek adott ki határozatlan idejű 
névhasználatot, de mondjuk 5 évente felülvizsgálatot rendel el, tehát egy ilyen feltételt bele 
lehetne építeni. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő I. számú határozati 
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
155/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 
Visegrádi Szövetség nevű civil szervezet a Visegrád Város Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Visegrád 330/2 hrsz-ú, természetben a 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. szám 
alatti ingatlanban székhelyet létesítsen, szívességi székhelyhasználat címen.  
2) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlant a szervezet 
központi, ügyviteli helyeként használja, székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, azt a 
bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanban a határozatait hirdetményként 
kifüggessze. 
3) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy írásban értesítse a 
Visegrádi Szövetség nevében eljáró Varga Brigittát a testületi döntésről. 
 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő II. számú határozati 
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
156/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 
Visegrádi Szövetség nevű szervezet a „Visegrád” kifejezést elnevezésében használja. 
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2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy írásban értesítse a 
Visegrádi Szövetség nevében eljáró Varga Brigittát a testületi döntésről. 
 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr: Nemzetközi Visegrád Egyesület névhasználati engedély iránti kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Istrate Dominik a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi 
Karának elsőéves nemzetközi tanulmányok szakos hallgatója levélben kereste meg az 
önkormányzatot azzal, hogy egy most alakuló nonprofit civil szervezet a nevében a Visegrád 
nevet szeretné használni „Nemzetközi Visegrád Társaság” vagy „Nemzetközi Visegrád 
Egyesület” néven. A létrehozandó egyesület célja a Visegrádi Együttműködés népszerűsítése, 
illetve egy ezzel kapcsolatos egyetemi tudásközpont létrehozása, melyet a Budapesti Corvinus 
Egyetemre szeretnék akkreditálni. Közművelődési Bizottság tárgyalta a kérelmet.  
 
Mikesy Tamás: Az egyesületnek egyébként a várossal nincs jövőbeni terve, tehát nem itt 
szeretnének tevékenykedni. Ezért a Kulturális Bizottság azt gondolja, hogy e tekintetben az, 
hogy „Nemzetközi Visegrád Társaság” vagy „Nemzetközi Visegrád Egyesület” nem 
helyénvaló. Akkor sokkal célszerűbb lenne a „Visegrádi Együttműködés Társaság” vagy 
„Nemzetközi Visegrádi Együttműködés Egyesület” elnevezés, mert akkor látszana, hogy az 
egyesület célja a visegrádi együttműködés. Tehát a kérelemben leírt megnevezést a bizottság 
nem javasolja támogatni, de ha elfogadja a bizottság javaslatát, akkor a bizottság hozzájárulna 
a névhasználathoz. 
 
Félegyházi András: Javasolja, hogy akkor most ne döntsön a testület, mert a kérelmező 
közben jelezte is, hogy más néven be is jegyezték már az egyesületet, a Visegrád név nélkül 
és amennyiben erre engedélyt kap, akkor majd módosításként ezt beterjeszti. Ezért javasolja, 
hogy a bizottság javaslatáról tájékoztassák a kérelmezőt, és a későbbiek folyamán beérkezhet 
tőlük egy előre egyeztetett kérelem. Kérdezi a képviselőket, aki a napirendről történő 
levétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Nemzetközi Visegrád Egyesület névhasználati engedély 
iránti kérelme című napirendet leveszi a napirendek sorából.  
 

18. npr: A Visegrádi Polgármesteri Hivatalban a 2016. évi igazgatási szünet elrendelése 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a hivatali dolgozók éves 
rendes szabadságának kiadása érdekében alkalmazott igazgatási szünet intézménye bevált, 
vele kapcsolatban negatív visszajelzés nem érkezett. Az igazgatási szünet intézménye ugyanis 
lehetőséget ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban a munka szervezettebb, koncentráltabb, 
a hivatal működése pedig költségtakarékosabb legyen. A nyári igazgatási szünet elrendelését 
2016. július 25-től 2016. augusztus 7-ig, két egybefüggő naptári hétre, a téli igazgatási szünet 
elrendelését 2016. december 22-től 2017. január 1-ig javasolja elrendelni. 
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
157/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkarendjében 2016. július 25. napjától 2016. augusztus 7. 
napjáig, valamint 2016. december 22. napjától 2017. január 1. 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 jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések 
megtételére. 
3) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt arra is, hogy az elrendelt igazgatási 
szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa.  
 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
19. npr: Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Mikesy Tamás képviselő 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képviselőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: A 2016. április havi tiszteletdíjának összegét a Temesvári Pelbárt Ferences 
Gimnázium részére ösztöndíj támogatásra ajánlja fel. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2016. (06.15.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő 2016. év április hónapra járó tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 
80.990,- Ft felajánlását a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium (2500 Esztergom, Bottyán 
János u. 10.) részére, ösztöndíj támogatás céljából. 
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2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Temesvári Pelbárt 
Ferences Gimnáziummal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
20. npr: Egyebek 

 
Polgármester tájékoztatója az elmúlt időszak eseményeiről: 
 

- A legutóbbi testületi ülés óta 2 rendkívüli ülésre került sor.  
- Májusban meghívást kapott Lengyelországba, ahol részt vettek egy megyei 

önkormányzati találkozón, mely a V4-es együttműködés 25. évfordulója jegyében 
zajlott. 

- Május 21-én megemlékezést tartottak a Görgey emlékműnél és még aznap egy 
konferencia is volt a palotában. Bánó Lászlónak köszönettel tartozik az önkormányzat, 
mert a Görgey emlékmű környezetét ők hozták rendbe, illetve az emléktáblát is ők 
újították föl. 

- Több alkalommal vett részt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ülésén, ahol 
főként arról tárgyaltak, hogy a jövőben milyen formában tudják ellátni a települések 
ezt a feladatot, de jelenleg az körvonalazódik, hogy a jövő évben még marad a 
jelenlegi működési struktúra. 

- Az iskolabővítés vonatkozásában elmondta, hogy a régészeti kutatás, illetve a feltárt 
leletek miatt húzódik, és emiatt nem lehet a közbeszerzési eljárást megkezdeni még 
feltételesen sem. Ennek az a következménye, hogy a legoptimálisabb esetben is csak 
ősszel indulhat meg a közbeszerzés és akkor jövő év februárjában lehet munkaterület 
átadás.  

 
Bártfai István: Az árvízi beruházással kapcsolatban mi a helyzet, mikor fejeződik be, illetve 
mikor kezdődik el a második ütem? 

 
Félegyházi András: Lassan-lassan végére érnek a területrendezéssel, a véghatáridőt napra 
pontosan nem tudja megmondani, de bízik abban, hogy minél hamarabb elkészülnek. A 
kooperáción ezzel kapcsolatban elég sok szó esik, ezen bárki részt vehet. A második ütem 
engedélyezési szakasza folyik, amely sajnos igen rögös út. A támogatási szerződés tervezet 
már megérkezett, nyilván alá is kell írni hamarosan, de a határidők tekintetében még biztosan 
módosítás szükséges, mert van benne például olyan projektelem, ahol az aláírástól számított 
30 napon belül meg kellene indítani a közbeszerzési eljárást, de egyéb oknál fogva ez jelen 
pillanatban nem lehetséges. Tehát itt van néhány ellentmondás, amellyel kapcsolatban 
állásfoglalást kértek osztályvezetői szintről, de mivel onnan még nem kaptak választ, így a 
mai napon helyettes államtitkár úrnak címezték ezt meg.  

 
Bártfai István: De a határidőt lehet módosítani? 

 
Félegyházi András: Igen, azt lehet, ezzel kapcsolatban már kaptak visszajelzést. 

 
Bártfai István: A Visegrád Sportjáért Közalapítvány változás bejegyzése iránt hozott 
cégbírósági végzése jogerőre emelkedett már?  
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Dr Szabó Atilla: Igen, már jogerős a testület által elfogadott módosítás, ezzel kapcsolatban a 
régi és az új elnök részvételével átadás-átvételére sor kell, hogy kerüljön. 

 
Bálint Zsolt: A Sziget utcai közösségi háznál a lakosság jelezte, hogy mostanában zajosak, 
hangosak ott a rendezvények. 

 
Bártfai István: Igen, azt ő is tudja, sajnos az energetikai fejlesztés kapcsán adódott most elő 
ez a probléma, nagyobbak az ablakok, a korábbi 3 réteg helyett csak kettő van és mivel 
nyithatóak lettek az egyik oldalon az ablakok, így jobban kiszűrődik a hang. De meg fogja 
kérni a programot tartókat, hogy erre figyeljenek oda.  

 
Bálint Zsolt: A Rákóczi utcában fölül van egy vízáteresz, ami nagyon el van dugulva, a 
lakosok kérik, hogy azt takarítsa ki az önkormányzat. 

 
Mikesy Tamás: Nem csak ott van probléma, hanem a Sziget utcainál is, mert ez a kettő össze 
van kötve.  

 
Bártfai István: A Városüzemeltetési Bizottság foglalkozik a kérdéssel. 
 
Bálint Zsolt: Ha a rendezvénytéren nagyobb rendezvény van, akkor az illemhelyet próbálják 
meg folyamatosan takarítani, mert ezzel most a legutóbbi rendezvény alkalmával problémák 
voltak. 
Az idei építésztábor ismét buszmegállót fog építeni, a képviselő-testület megismerheti előre a 
terveket? 
 
Félegyházi András: Igen, éppen a holnapi napon érkeznek a tervek, aki szeretne eljöhet, és 
ha kéri a városüzemeltetési bizottság, akkor akár egyik ülésén ők is megtárgyalhatják.  
 
Schüszterl Károly: A Sziget utcában a közösségi házhoz kérték, hogy legyen rámpa, hogy 
föl tudjanak menni babakocsikkal.  
 
Bálint Zsolt: Megkerestek térfigyelő kamera rendszerrel kapcsolatban, mit tudunk tenni ez 
ügyben? 
 
Félegyházi András: A rendőrökkel egyeztetett, hogy milyennek kellene lennie ennek a 
rendszernek, ők azt tanácsolták, hogy vegyük föl a kapcsolatot Tahitótfaluval, ahol most van 
folyamatban egy ilyen rendszer kiépítése. Ez meg is történt, megkereste a tahitótfalusi 
polgármester urat, nemsokára képviselő-testület elé kerülhet az ügy, hiszen bizonyos 
esetekben úgy tűnik, hogy ez a leghatékonyabb módja az egyes bűncselekmények 
felderítésének. 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszakban a polgármesteri hivatalban egy 
olyan informatikai rendszer kiépítése történt meg, ami részben törvényi kötelezettség is és 
részben felhasználói elvárás is volt.  
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 

Kmf. 
 
 

Félegyházi András         Dr Szabó Attila 
    polgármester                             jegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. július 5-én megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

 
1. Hozzájárulás Visegrádi Városfejlesztő Kft ügyvezetőjének EU-s projekt 

végrehajtásához, menedzsmentjéhez kapcsolódóan vállalkozási/megbízási 
szerződések kötéséhez 
 

2. Vis maior pályázaton (a Kálvária u. 27. szám alóli ingatlanról induló pincefal 
beomlásával kapcsolatos helyreállítási munkák) való részvételről szóló 134/2016. 
(05.26.) önkormányzati határozat módosítása 

 
3. Horváth Éva kérelme szennyvíz csatorna kivitelezéséhez az önkormányzat 

tulajdonában lévő 1585 hrsz-ú ingatlan igénybevételével, telki szolgalmi jog 
alapításával  

 
4.  „Görgei Artúr szobra Visegrádon” című tervező-pályázat kiírása 

 
5. Visegrád Város Önkormányzat közbeszerzési feladatainak ellátására érkezett 

ajánlat megvitatása 
 

6. Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

7. Sziget utca 11. számú társasház homlokzat és terasz felújítása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 5-én 08:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 

 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
 
 
Távol maradt képviselők: 
 

Bálint Zsolt 
Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bálint Zsolt és Bártfai István képviselők 
jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. A mai ülésnek öt tervezett napirendi 
pontja van, a kiküldött meghívó szerint, de ehhez pótnapirendként jönne még Bálint Zsolt 
képviselői tiszteltdíj felajánlása, valamint a Sziget utca 11. számú társasház homlokzat és 
terasz felújítása című napirendi pontok megtárgyalása. Kérdezte a képviselőket, aki a 
napirend módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt és Bártfai István képviselők nem voltak jelen) 
az ülés napirendjének módosítását elfogadja. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosított napirendet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt és Bártfai István képviselők nem voltak jelen) 
az ülés napirendjét elfogadja. 
 

1. Hozzájárulás Visegrádi Városfejlesztő Kft ügyvezetőjének EU-s projekt 
végrehajtásához, menedzsmentjéhez kapcsolódóan vállalkozási/megbízási 
szerződések kötéséhez 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az elmúlt időszakban a VVF kft. ügyvezetőjét több önkormányzat kereste 
meg azzal a céllal, hogy uniós projektek kapcsán a Kft. vállalja el a projektmenedzseri 
feladatokat. Ezt az indokolja, hogy a 2014-2020 Európai Uniós ciklusban projektmenedzseri 
feladatokat csak állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő cégek láthatnak el. Az alapító 
okirat szerint azonban jelenleg nem köthet erre szerződést a Kft. mert a társaság 
törzstőkéjének ¼-ét meghaladják a megbízások, ezért ahhoz, hogy ilyen jellegű szerződéseket 
tudjon kötni, szükséges az alapító okirat módosítása, ami a képviselő-testület kizárólagos  
hatáskörébe tartozik.  
 
Félegyházi András: Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Kft. elkezdhet a piacon is 
működni. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 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 (Bálint Zsolt és Bártfai István képviselők nem voltak jelen)  
a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
159/2016. (07.05.)  
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Visegrádi Városfejlesztő Kft 
alapítói jogokat gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Visegrád Városfejlesztő Kft ügyvezetőjét 
felhatalmazza saját hatáskörben történő vállalkozási/megbízási szerződések megkötésével 
olyan feladatok vállalása céljából, melyek elvégzése kapcsolódik valamilyen Európai Uniós 
projekt végrehajtásához, menedzsmentjéhez, különösen – de nem kizárólagosan – 
önkormányzati projektek esetében. 
2) A Képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Kft alapítói jogokat gyakorló 
szerve úgy dönt, hogy a Visegrádi Városfejlesztő Kft Alapító Okirat 10. pontját az alábbi 10.9 
alponttal egészíti ki: 
„10.9. Az Ügyvezető saját hatáskörben eljárva vállalkozási/megbízási szerződéseket köthet 
olyan feladatok vállalása céljából, melyek elvégzése kapcsolódik valamilyen Európai Uniós 
projekt végrehajtásához, menedzsmentjéhez, különösen – de nem kizárólagosan – 
önkormányzati projekt esetében.” 
3)  A Képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Visegrádi Városfejlesztő Kft Alapító 
Okiratát a 2. pontban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva – a határozat 
mellékletét képező tartalommal – elfogadja.  
4)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.  
5) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az általa aláírt, 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Képviselő-testület ezen 
határozatának egy példányával és mellékleteivel – jogi képviselő közreműködésével -  
terjessze be nyilvántartásba vétel céljából a Budapest Környéki Törvényszék, mint 
Cégbírósághoz. 
 
Határidő: az Alapító Okirat cégbírósági beterjesztésére 2016. július 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

2. npr: Vis maior pályázaton (a Kálvária u. 27. szám alóli ingatlanról induló 
pincefal beomlásával kapcsolatos helyreállítási munkák) való részvételről szóló 
134/2016. (05.26.) önkormányzati határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület a május 26-i ülésén döntött arról, hogy 
Belügyminisztérium által meghirdetett 2016. évi vis maior tartalék támogatására kiírt 
pályázaton - a 2016. április 24-i heves esőzések miatt a Visegrád, Zách Klára u. 27. számú 
magántulajdonú pince omlása miatt a Visegrád 628 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanban keletkezett kár miatt - részt vesz. Magyar Államkincstár 2016. június 30-án 
érkezett levelében hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot. A hiánypótlás értelmében a 
képviselő-testületnek a 134/2016. (05.26.) számú Önk. határozatát módosítani kell, mert a 
képviselő-testületi határozatban saját forrásként 678.800.-Ft-ot szerepel, de a helyes összeg az 
678.180.-Ft. Tehát ez tulajdonképpen egy elírás pontosítását jelenti. A hiánypótlás 
teljesítésére július 7-ig van lehetőség. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
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 (Bálint Zsolt és Bártfai István képviselők nem voltak jelen)  
a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2016. (07.05.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior pályázaton való részvételről 
szóló 134/2016. (05.26.) Önk. Határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja. A határozat 
egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 
„3) A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2016. év   % 
Saját forrás 678.180,- Ft       10 
Biztosító kártérítése 0 Ft 0 
Egyéb forrás 0 Ft 0 
Vis maior igény 6.103.620,- Ft 90 

Források összesen 6.781.800,- Ft 100 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. július 7. 

 
3. npr: Horváth Éva kérelme szennyvíz csatorna kivitelezéséhez az önkormányzat 

tulajdonában lévő 1585 hrsz-ú ingatlan igénybevételével, telki szolgalmi jog 
alapításával  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Horváth Éva Kökény utca 4. szám alatti ingatlan tulajdonosainak a 
képviseletében kérelmet nyújtott be a tekintetben, hogy rá kíván csatlakozni a 11-es számú 
főúton található szennyvíz csatorna-hálózatra. Az általa kiépíteni kívánt csatorna 
keresztülhaladna az önkormányzati tulajdonában álló, 1585 hrsz-ú „kivett vízfolyás” 
minősítésű ingatlanon, valamint egy magántulajdonban álló telken. Ehhez egyrészt 
tulajdonosi hozzájárulásra volt szükség, amit a Városüzemeltetési Bizottság meg is adott. 
Másrészt a szolgalmi jog alapításához, mivel az 1585 hrsz-ú ingatlan önkormányzati 
tulajdonban áll, a képviselő-testületnek mint tulajdonosi jogokat gyakorló szervnek a 
hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az érintett ingatlan terhére az 1574 hrsz-ú ingatlan 
javára telki szolgalmi jog kerülhessen bejegyzésre. A telki szolgalmi jogot alapító szerződést 
az önkormányzat ügyvédje Dr Kiss György készíti el. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
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 (Bálint Zsolt és Bártfai István képviselők nem voltak jelen)  
a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
161/2016. (07.05.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló Visegrád 1585 hrsz-ú „kivett vízfolyás” művelési ágú 655 m2 
területnagyságú ingatlan terhére, - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
5:160-163. §-aiban megjelölt – az ingatlan mindenkori birtokosa számára előnyös más 
hasonló célú telki szolgalmat jegyeztet be a szomszédos Krusinszky Fanny és Krusinszky Kitti 
(2440 Százhalombatta, Vasút u. 21.) tulajdonát képező Visegrád 1574 hrsz-ú „kivett lakóház, 
udvar” művelési ágú 683m2 területnagyságú természetben Visegrád Kökény u. 4. szám alatt 
található ingatlan javára. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Krusinszky 
Fannyval és Krusinszky Kittivel Visegrád Város Önkormányzat nevében a telki szolgalmi 
jogot alapító szerződést megkösse. 
 

Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: „Görgei Artúr szobra Visegrádon” című tervező-pályázat kiírása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mint ismeretes 2016-2018 Görgey Artúr születésének, illetve halálának 
100 és 200. évfordulója.  Ennek kapcsán az önkormányzat Görgey-emlékévet hirdetett, több 
kulturális programmal. Ezek között van egy emlékszobor állítás, és ezzel kapcsolatosan egy 
pályázat kiírásának gondolata fogalmazódott meg. A szobor avatására a tervek szerint 2018. 
május 21-én kerülne sor, a 2016-os év feladata lenne a mű és az alkotó kiválasztása, a szobor 
pedig a 2017-es évben készülne el. Az ügy jelentőségére való tekintettel képviselő-testületi 
határozattal megerősítve szeretné elkezdeni a pályáztatást. Fontos azonban, hogy a kiírással 
nem vállal visszavonhatatlan kötelezettséget az önkormányzat a megvalósításra, de azért 
szeretnének tervpályázatot hirdetni, hogy egy jól megfogalmazott terve legyen az 
önkormányzatnak az idei év őszére, amellyel források után lehet kutatni. 
 
Mikesy Tamás: A Közművelődési Bizottság megtárgyalta. A bizottság kéri, hogy a 
lehetséges helyszínek közé kerüljön be a nagypark és a platán sor környéke. A másik 
bizottsági felvetés az volt, hogy a pályázat úgy legyen támogatva, hogy csak a nyertes kapjon 
díjazást, a többi részvevő nem, de végül ezt a bizottság nem fogadta el, mert ez egy speciális 
pályázat, melynek során már eleve munkával bízzák meg a művészeket és ez egy meghívásos 
pályázat.  
 
Schüszterl Károly: Szükséges 6 pályázót meghívni? Mi van, ha nem valósul meg, akkor a 
nyertes pályázó mennyi díjazásban részesül? 
 
Félegyházi András: Nincs leírva sehol, hogy hányat kell meghívni, itt inkább az a kérdés, 
hogy hányat érdemes. Mivel nincs konkrét ötlet és konkrét szobrász, ezért várnak olyan 
gondolatokat, amik az önkormányzatnak nem jutottak eszébe. Nagyjából ez az a szám, ami 
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nem túl sok, nem túl kevés és ebben vannak Visegrádhoz köthető művészek is. Azzal 
számolnak, hogy nyertes pályázó megbízást kap a szobor elkészítésére és a tiszteletdíja, a 
pályázatban előzetesen megfogalmazott tiszteletdíjnak a 2-3-szorosánál nem lehet több.   
 
Schüszterl Károly: Elmondta, hogy sokallja a meghívandó művészek számát, véleménye 
szerint 3 bőven elég lett volna. 
 
Félegyházi András: A nem nyertes pályaművek is műalkotás értékűek, már önmagukban is 
értékek, amit ki lehet állítani. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt és Bártfai István képviselők nem voltak jelen) a következő 
határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
162/2016. (07.05.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Görgei-emlékév 
keretében – a határozat mellékletét képező tartalommal - pályázatot ír ki „Görgei Artúr 
tábornok szobra Visegrádon” című tervezési feladatok ellátására, az azzal kapcsolatos 
pályaművek elkészítésére. 
2)  A képviselő-testület döntése értelmében a szükséges pályaművek elkészítésére hat, a 
pályázati felhívás-tervezetben megnevezett szobrászművész meghívására kerül sor. 
3)  A képviselő-testület úgy dönt, hogy a szobor elkészítésének megbízását el nem nyerő 
művészek számára 200.000.-Ft költségtérítést biztosít. 
4)  A pályaművek becsatolásáért kifizetett, pályázóként 200.000 Ft-ot a képviselő-testület 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 2. számú 
melléklet dologi kiadások egyéb üzemeltetési sor terhére biztosítja.   
5) A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a pályázat 
kiírásával kapcsolatos feladatok ellátásával, valamint a pályázó művészekkel történő 
szerződések megkötésével. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. július 31. 

 
5. npr: Visegrád Város Önkormányzat közbeszerzési feladatainak ellátására 

érkezett ajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Mindannyiunk előtt ismert, hogy városunkban az elmúlt években több olyan 
beruházás történt, amelyek lebonyolítása során közbeszerzéses eljárás lefolytatására volt 
szükség. Ezen eljárások szakszerű és hatékony lebonyolítása szakértelmet igénylő feladat, 
ezért minden esetben szükséges volt közbeszerzési szakember pályázati eljárásba történő 
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bevonása. A szakembert önkormányzatunk eddig minden alkalommal eseti megbízással 
alkalmazta, melyekben a kapcsolódó megbízási díj a közbeszerzéssel érintett beruházás 
értékéhez igazodik, egyedi ajánlat alapján (kb. 1 %), de minimálisan nettó 380.000.-Ft. 
Felmerült tehát a kérdés, hogy – feltételezve annak lehetőségét, hogy városunk a jövőben is 
több, közbeszerzéses eljárás lebonyolításában lesz érdekelt – a közbeszerzési szakember eseti 
megbízásos alkalmazása helyett, nem lenne e kifizetődőbb átalány díjas szerződést kötni, ezen 
szolgáltatások igénybevételéhez, ismerve egy eseti megbízás során kiszámlázott díjazást. 
Ezen elgondolás és a korábban tapasztaltak alapján kerestük meg dr. László Viktor tanácsadót 
átalány díjas árajánlat benyújtásával kapcsolatosan. Két ajánlatot fogalmazott meg a sima 
tanácsadói feladatokra nettó 90.000.-Ft/hó átalány megbízási díjat jelölt meg, amibe pedig 
beletartozna a hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárások teljes körű közbeszerzési-jogi 
lebonyolítása is, azt nettó 160.000.-Ft/hó átalány megbízási díj ellenében vállalná. Felvetődött 
az a gondolat is, hogy a polgármesteri hivatal köztisztviselői állományából is be lehetne 2 főt 
iskolázni OKJ-s képzés keretében, közbeszerzési referens képzettség megszerzésére, 
tanulmányi szerződés kikötésével.  A képzés és vizsgadíj 168.000 Ft +35.000.-Ft összesen: 
203.000.-Ft/fő.  
 
Félegyházi András: A tanácsadói szerződésnek önmagában nincs értelme, mert az elmúlt két 
évben az bizonyosodott be, hogy ugyanannyi pénzt kifizetett az önkormányzat eseti 
megbízásokra, mintha átalánydíjas szerződése lett volna. Dr László Viktor minden esetben 
gyorsan, szakszerűen dolgozott, ezért úgy gondolja, hogy ezt a kapcsolatot kellene 
megerősíteni, így az A) határozati javaslatot támogatja. A polgármesteri hivatalt azért nem 
terhelné ezzel a feladattal, mert egyrészt van egy nagyon jó partnere az önkormányzatnak, 
másrészt a munkaterhelés szempontjából sem feltétlenül volna ez szerencsés. 
 
Hintenberger András: Átalánydíjas szerződést el lehet számolni pályázatban? 
 
Dr Szabó Attila: Van rá lehetőség, de az elkövetkezendő időszak azért más, mint az eddigi, 
mert az elmúlt időszakban többségében nyertes pályázatokhoz kellett közbeszerzési eljárást 
lefolytatni és ott a közbeszerzési díjakat el tudta az önkormányzat számolni. Az 
elkövetkezendő időszakban több lesz a saját forrásból megvalósuló beruházás, amit 
értelemszerűen pályázatban nem lehet elszámolni, de a megbízás díja ugyanannyiba kerül, 
mint a pályázat keretében. 
 
Mikesy Tamás: Nagy pályázatoknál értelemszerűen a közbeszerzési eljárás lefolytatása is 
magasabb összeget jelent. Míg a saját beruházások ennél lényegesebben kisebb összegűek, 
tehát elvileg az eljárási díjak is alacsonyabbak lesznek.  
 
Félegyházi András: Az átalánydíjas szerződés a nagy volumenű beruházásokra, mint például 
a gát, arra nem vonatkozik, az egy külön szerződést igényel. Ebben a szerződésben csak a 
kisebb hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárások vannak benne 100-150 millió forintig 
bezárólag. Ebből viszont van annyi, ha egy átalánydíjas szerződést kötne az önkormányzat, 
akkor jobban járna, mintha esetileg adna ezekre megbízást. 
 
Mikesy Tamás: Milyen pályázatok voltak ezek mostanában? 
 
Dr Szabó Attila: A 6 db vis maior pályázat volt az elmúlt két évben, volt az art mozi, az  
energetikai pályázat.  
 
Mikesy Tamás: És mit várunk a közeljövőben? 



9 
 

 
Félegyházi András: Két vis maior pályázat lesz, a Tölgyfa utca, az iskola nagyépület, ha a 
mozival lépünk, akkor az is, a Sziget utcai társasház, talán az óvoda is belefér.  
 
Hintenberger András: Ha a konyhapályázat nyer, akkor az is várható, valamint a 
járdafelújítás. 
 
Schüszterl Károly: A szerződés mennyi időre szólna? 
 
Félegyházi András: Határozatlan időre, de két hónapos felmondási idővel bármikor 
felmondható.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) határozati javaslatot - mely szerint 
átalánydíjas szerződést kötne az önkormányzat a Tivian Kft-vel a közbeszerzési feladatok 
ellátására - elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt és Bártfai István képviselők nem voltak jelen)  
a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
163/2016. (07.05.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat közbeszerzési feladatainak (hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárások 
lefolytatása, közbeszerzési terv és az éves statisztikai összegzés elkészítése) ellátásával 2016. 
augusztus 1-től határozatlan időtartamra havi 160.000.-Ft+Áfa összesen 203.200.-Ft díj 
ellenében - árajánlatában szereplő tartalommal – a Tivian Kft-t (2440 Százhalombatta, 
Pacsirta u. 14.) bízza meg. 
2) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladatok elvégzésének a díját az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklet 
általános tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Tivian Kft-vel 
kötendő szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. július 31. 

 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy az A) alternatívát elfogadta a képviselő-testület, 
így a B) és C) határozati javaslatot nem tette föl szavazásra. 
 

6. npr: Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Bálint Zsolt képviselő 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
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Dr Szabó Attila: Bálint Zsolt képviselő a 2016. évre járó május-június-július havi 
tiszteletdíjának összegét a Hegyimazsolák Sportegyesület részére ajánlja fel sporteszközök 
vásárlására. 
 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 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 (Bálint Zsolt és Bártfai István képviselők nem voltak jelen)  
a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
164/2016. (07.05.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő 2016. év május-június-július hónapokra járó tiszteletdíjának megfelelő 
összeg, azaz 242.970,- Ft felajánlását a Hegyimazsolák Sportegyesület részére sporteszköz 
vásárlásra. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Hegyimazsolák 
Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. július 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: Sziget utca 11. számú társasház homlokzat és terasz felújítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A Sziget utcai önkormányzati 8 lakásos ház felújítása már évek óta 
húzódik különböző okok miatt. A beruházás előkészítő és műszaki ellenőri munkákhoz 
árajánlatot kért Lévay László építész műszaki ellenőrtől, aki a már megkezdett felújítási 
munkák műszaki ellenőre is volt. Az árajánlat tartalmazza a műszaki ellenőrzést, az 
árajánlatok bekérését, a közbeszerzés előkészítését és az átvételi eljárást is, tehát egy teljes 
projektmenedzsmentet. Két árajánlatot adott, az egyiket generál-kivitelezés esetére, a másikat 
pedig arra az esetre, ha több kivitelező dolgozik párhuzamosan. Utóbbi esetben a műszaki 
ellenőrnek értelemszerűen több feladata van, így ez drágább is. Javasolja, hogy a generál 
kivitelezési módot válassza a képviselő-testület és bízza meg Lévay Lászlót a felújítási 
munkálatokat megelőző beruházás előkészítő, közbeszerzés és műszaki ellenőri feladatok 
ellátásával. A kivitelezési munka lezárásának időpontja 2017. június 30. Azért szerepel csak 
egy árajánlat az előterjesztésben, mert Lévay László munkáit már jól ismeri az önkormányzat, 
eddigi is pontosan teljesítette azokat, de itt az indokolja az ő megbízását különösen, hogy a 
terveket ő készítette, árajánlata pedig most sem aránytalan az elvégzendő munkához 
viszonyítva.  
 
Mikesy Tamás: A generál kivitelezéssel kapcsolatban az utóbbi időben vannak olyan 
problémák, hogy például a Halastó Kft fél éve nem jön vissza a művelődési házba a 
garanciális munkákat elvégezni. Lehet, ha egyéni vállalkozókkal csináltatják meg a munkákat 
részenként, akkor ez a probléma nem jön elő és jobb minőséget kapnak. Tehát a plusz 450 
ezer forintot ez megérné.  



11 
 

 
Félegyházi András: Az a probléma, mivel egybeszámítási kötelezettség van, ezért 
mindenképpen közbeszerzési eljárást kell lefolytatni és félő, hogy az egyéni vállalkozók egy 
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljáráson nem fognak tudni elindulni, mert nincs jogi 
hátterük. Tehát ez itt félő, hogy nem működne. Pénzügyi akadálya nincs, tud így is működni, 
csak ez több munka. 
 
Hintenberger András: Idén a közbeszerzési része le tud bonyolódni? 
 
Félegyházi András: Igen. 
 
Hintenberger András: Mivel kivitelezési oldalról idén már úgysem fog történni semmi, ki 
lehetne próbálni, hogy a kisebb vállalkozók beadnak-e pályázatot, ha nem megy, akkor jövő 
év elején ki tudnak írni egy generál kivitelezésre közbeszerzési eljárást. 
 
Mikesy Tamás: Igen, csak azért ez többe kerül. 
 
Félegyházi András: Viszont László Viktor a közbeszerzést átalánydíjas szerződés alapján 
kétszer is le tudja bonyolítani.  
A képviselői felvetések kapcsán javasolja, hogy akkor fogadják el most a B) alternatíva 
határozati javaslatot és ott majd ki fog derülni, hogy nyer egy fővállalkozó vagy nem és annak 
tükrében szerződnek majd Lévay Lászlóval.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az is meggondolandó lenne, hogy bízza meg az önkormányzat 
a saját cégét a VVF kft-t ezzel a feladattal, ő meg adhatna megbízást Lévay Lászlónak és 
akkor nem kellene közbeszereztetni sem, ha külön-külön ad megbízást a különböző 
munkákra. Attól még Lévay Lászlónak a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzés műszaki 
részét meg kell csinálnia, csak így nem biztos, hogy kell közbeszerzés. Ebben az esetben 
valószínűbb, hogy a kisvállalkozókat is be lehet vonni a munkába.  
 
Félegyházi András: Abban az esetben, ha most a képviselő-testület el tudja fogadni a B) 
alternatívát, akkor Lévay László is és mi is látjuk az irányt, tudjuk egymás szándékait, azt, 
hogy aztán ő a Kft-vel vagy önkormányzattal fog szerződést kötni, az igazából mindegy, de 
neki van egy biztosítéka arra, hogy az önkormányzat számít rá. Viszont a határidő 
tekintetében javasolja, hogy azonnal helyett 2016. augusztus 30-a legyen.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a határidő tekintetében elfogadja a módosítást, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt és Bártfai István képviselők nem voltak jelen)  
a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
165/2016. (07.05.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Félegyházi András polgármester azon módosító javaslatát, mely szerint Lévay László 
Mártonnal a Visegrád, Sziget utca 11. számú társasház homlokzat és terasz felújítási 
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munkálatait megelőző beruházás előkészítő valamint műszaki ellenőri feladatok ellátására 
kötendő megbízási szerződés megkötésének határideje 2016. augusztus 30.-a. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt az előterjesztésben 
szereplő B) alternatíva határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt és Bártfai István képviselők nem voltak jelen)  
a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
166/2016. (07.05.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, Sziget u. 11. 
számú társasház homlokzat és terasz felújítási munkálatait megelőző beruházás előkészítő, 
közbeszerzés és műszaki ellenőri feladatok ellátásával Lévay László Márton (2000 
Szentendre, Stéger Ferenc köz 3.) építész műszaki ellenőrt bízza meg.      
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Sziget u. 11. számú társasház felújítási 
munkálataiban a több vállalkozó bevonásával történő kivitelezési módot választja, melynek 
értelmében a Lévay László Márton által adott ajánlat alapján fizetendő műszaki ellenőri 
megbízási díj 1.330.000.-Ft+Áfa, mindösszesen 1.689.100.-Ft. 
3) A Képviselő-testület a Sziget utca 11. számú társasház felújítását megelőző beruházás 
előkészítő és műszaki ellenőri feladatok megvalósításához szükséges 1.689.100.-Ft-os 
összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2. számú melléklet dologi kiadások 
egyéb üzemeltetési sora terhére biztosítja. 
4) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert Lévay László Márton építész 
műszaki ellenőrrel történő megbízási szerződés megkötésére.  
 

Határidő: 2016. augusztus 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
   polgármester                jegyző 
 
 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Szám:    20/2016. 
Határozatok száma: 170-175/2016. (07.22)  
Rendelet száma:  - 
    
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. július 22-én megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

 
1. „Visegrád, Tölgyfa utca kiépítése és csapadékvíz-elvezetése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindítása 
 

2. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel 
 

3. A peres eljárásokban kötelezően alkalmazandó elektronikus 
kapcsolattartással összefüggő eljárásrendről szóló szabályzat elfogadása 
 

4. Vezetékes- és mobiltelefon használati szabályzat elfogadása  
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 22-én 08:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 

 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Hintenberger András 
Schüszterl Károly 

     
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
 
 
Távol maradt képviselők: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
    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 és Mikesy Tamás képviselő jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt 
venni. A mai ülésnek négy napirendi pontja van, 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) az ülés napirendjét elfogadja. 
 

1. npr: Visegrád, Tölgyfa utca kiépítése és csapadékvíz-elvezetése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Tölgyfa utca aszfalt úttal történő kiépítésére és csapadékvíz-
elvezetésének kialakítására irányuló, évek óta húzódó engedélyeztetési eljárás lezárult, a 
szükséges szakhatósági állásfoglalások beszerzését követően a Pest Megyei Kormányhivatal 
engedélyező határozatát megkapta az önkormányzat. Előzetes kalkulációk alapján a tervezett 
munkálatok összköltsége eléri, illetve meghaladja a nettó 15.000.000 Ft-os közbeszerzési 
összeghatárt, ezért a jogszabály szerint nemzeti értékhatárt elérő építési beruházás esetén 
közbeszerzési eljárást, mégpedig közvetlen meghívásos eljárást kell lefolytatni a kivitelezésre. 
Ez az úgynevezett meghívásos eljárás, amelyben 4 ajánlattevőt kell felkérni ajánlattételre. A 
javaslat szerint ezek az EKB Útépítő Kft, a Megyeri KOVÁCS Kft, az Alagi Út Kft, valamint 
a Bitunova Kft. Visegrád, Tölgyfa utca kiépítésére és csapadékvíz-elvezetés kiépítésére a 
pénzügyi fedezet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartalék során 
rendelkezésre áll. A közbeszerzést az átalánydíjas szerződése alapján a Tivian Kft. fogja 
lebonyolítani.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
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 Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen) a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
170/2016. (07.22.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Visegrád, Tölgyfa 
utca kiépítése és csapadékvíz-elvezetése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 115. § (1) és (2) bekezdése szerinti nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás 
nélküli közvetlen meghívásos közbeszerzési eljárást indít meg. 
2) A képviselő-testület a „Visegrád, Tölgyfa utca kiépítése és csapadékvíz-elvezetése” 
tárgyában megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását (dokumentációt) a 
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
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3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás kapcsán 
ajánlattételre 4 ajánlattevőt hív fel, melyek az alábbiak:  

1. EKB Útépítő Kft (1131 Budapest, Dolmány u. 40., asz.: 22603522-2-41, 
info@ekbutepito.hu) 

2. Megyeri KOVÁCS Kft (1044 Budapest, Fadrusz János u. 22., asz.: 12220858-2-41, 
k.megyeri@chello.hu) 

3. Alagi Út Kft (2120 Dunakeszi, Márton Áron u. 1., asz.: 13398158-2-13, 
alagiutkft@gmail.com) 

4. Bitunova Kft (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2., Infopark D. épület, asz.: 14008850-
4-43, jeno.pasztor@bitunova.eu) 

 
Határidő: eljárás megindítására 2016. augusztus 8. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

2. npr: Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Kormány döntése értelmében kültéri sportparkok kialakítására nyílt meg 
pályázati lehetőség. Önkormányzatok 100%-os támogatottság mellett, lakosságszám 
arányosan pályázhatnak sportparkok kialakítására. Ennek több típusa van, attól függően, hogy 
hány négyzetméteren tervezik kialakítani és ehhez szükséges eszközöket adnak. Visegrádon a 
lakosságszámot tekintve 2 db sportpark igényelhető. Lehetőség van a Sportpark 
kiegészítéseként futókör igénylésére is, melynek helyszíne nem kell, hogy feltétlenül 
megegyezzen a Sportpark helyszínével. Ehhez azonban a tájékoztatóban nem meghatározott 
mértékű önerőre van szükség. A tájékoztató alapján a 125 cm széles futókör becsült 
bekerülési költsége méterenként nettó 30-35 ezer forint. Városfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta, ott két sportparkra hangzott el javaslat a volt kemping valamint a sportpálya 
melletti területre. Ez utóbbira az önkormányzatnak igazolnia kellene a tulajdonosi, illetve 
használati jogosultságát, tekintve, hogy ez a terület a Magyar Állam tulajdona, így célravezető 
lenne egy másik területet kiválasztani e helyett. Azt is el kellene dönteni, hogy futókörrel 
vagy a nélkül pályázik a képviselő-testület. 
 
Félegyházi András: Mindenképpen élni kellene a két park lehetőségével, de a sportpálya 
területe helyett a városközpont területén a közrét mellet az ún. „Bene telek” alatti terület 
megjelölését javasolja második helyszínként. És amennyiben nyertes lesz a pályázat, akkor 
még meg lehet próbálni a sportpálya területén a tulajdonviszonyokat tisztázni és az egyik 
sportparkot oda helyezni. Ennek tükrében javasolja az A) alternatívát módosítani és a B) 
alternatívát, vagyis a futókör kialakítását nem javasolja.  
 
Bálint Zsolt: A futókörnél mennyi az önrész? 
 
Dr Szabó Attila: Az önkormányzatnak kell megajánlani, nyilvánvalóan, minél nagyobb részt 
vállal, annál nagyobb az esélye.  
 
Bártfai István: A futókört nem javasolja, mert a sportpályán van rá lehetőség, használják is 
az emberek. De második helyszínnek a sportpályát javasolná, kérjék meg a Magyar Államot, 
hogy adjon ehhez hozzájáruló nyilatkozatot, a pályázat benyújtásáig ezt még meg lehet kapni 

mailto:info@ekbutepito.hu
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tőlük. Azt a szerződést, ami még nem egyértelmű, azt próbálják meg úgy módosítani, hogy a 
későbbiekben elfogadható legyen, illetve rendeződjenek ott a tulajdonviszonyok.  
 
Félegyházi András: A pályázat benyújtási határideje augusztus 15, attól tart, hogy eddig nem 
fog a MNV Zrt. kiadni nyilatkozatot, illetve tulajdonosi hozzájárulást, tehát a két sportpark 
lehetőségét nem kockáztatná emiatt. Tehát továbbra is az előbb felvetett két helyszínt 
javasolja, mert nagyobb esélyt lát a helyszín későbbi módosítására és így a sportpályán lehet 
később az egyik helyszín. 
 
Bártfai István: Elfogadta a javaslatot, de kéri, hogy külön határozatban döntsön arról a 
képviselő-testület, hogy a pályázattal párhuzamosan keressék meg az MNV Zrt-t, mint a 
sportpálya területének tulajdonosát, annak érdekében, hogy mire a sportpark megvalósul, 
addigra valóban adjon tulajdonosi hozzájárulást. Erre a határidő ugyanaz legyen, mint a 
pályázat benyújtási határideje.  
 
Félegyházi András: Ilyen kérelmet határozat nélkül is lehet írni, de amennyiben képviselő úr 
ragaszkodik hozzá, semmi akadálya. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az A) alternatíva határozati javaslat abbéli módosításával egyetért, hogy nem 
egy, hanem két sportparkra nyújtana be pályázatot az önkormányzat, a volt kemping, valamint 
a közrét mellet az ún. „Bene telek” alatti terület megjelölésével, 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 
171/2016. (07.22.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Félegyházi András polgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Nemzeti Szabadidős 
– Egészség Sportpark Programban két sportpark kialakítására nyújtson be pályázatot az 
önkormányzat, melynek helyszínei a Visegrád Széchényi u. 7. (333 hrsz) szám alatt lévő régi 
kemping területe, valamint a Visegrád, 64/14 hrsz-ú terület. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az iménti módosítással együtt az 
előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati javaslatot 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 
172/2016. (07.22.)  
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Programban részt vesz. 
2) A képviselő-testület döntése értelmében 2 db Sportpark kialakítását támogatja, melynek 
helyszíneiül a Visegrád Széchényi u. 7. (333 hrsz) szám alatt lévő régi kemping területét, 
valamint a Visegrád 64/14 hrsz alatt lévő területet jelöli ki. 
3)  A képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a Sportpark kiegészítéseként kiépítendő 
futókör kialakítását nem támogatja. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében benyújtott pályázathoz szükséges 
dokumentációt készítse elő, annak határidőben történő benyújtásáról intézkedjen, valamint a 
pályázat minden szakaszában az önkormányzat nevében eljárjon. 
 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki egyetért Bártfai István képviselő azon 
határozati javaslatával, mely szerint a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
sportpark sportpálya területén történő megvalósításához nyújtson be tulajdonosi hozzájárulás 
kérelmet az MNV Zrt-hez – 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 
173/2016. (07.22.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Félegyházi András polgármestert, 
hogy nyújtson be tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-hez annak érdekében, hogy a sportpálya területére is kialakítható legyen egy sportpark. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: A peres eljárásokban kötelezően alkalmazandó elektronikus 

kapcsolattartással összefüggő eljárásrendről szóló szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: 2016. július 1-től az önkormányzatok és a bíróságok között kizárólag 
elektronikusan lehet kapcsolatot tartani, ennek az eljárásrendnek a felelősségrendszerét, 
szabályait, folyamatát tartalmazza ez a szabályzat. A július 1. után indult peres eljárásokban 
már ezt kell alkalmazni. 
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
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 Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
174/2016. (07.22.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a - határozat mellékletét 
képező tartalommal - a peres eljárásokban kötelezően alkalmazandó elektronikus 
kapcsolattartással összefüggő eljárásrendről szóló szabályzatot elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Vezetékes- és mobiltelefon használati szabályzat elfogadása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy azokat a kérdéseket, 
amelyek pénzügyi kihatással bírnak, szabályzatban kell rögzíteni. Ilyen például a vezetékes és 
mobiltelefon használat rendje is. Az önkormányzat és hivatali dolgozók esetében a hivatali 
célú mobiltelefonoknál a Pro Visegrád Kft. volt az előfizető és ő számlázta egységesen a 
polgármesteri hivatalnak a telefonszámlákat, függetlenül attól, hogy melyik intézmény 
dolgozóját érintette. Idő közben Cseke László jelezte, hogy a flotta tovább nem bővíthető és a 
tovább számlázással többlet adminisztrációs terhei vannak és ezzel párhuzamosan megjelent 
egy másik szolgáltató, aki a jelenleginél kedvezőbb percdíjakat és feltételeket kínált. Ami 
pedig a legfontosabb, hogy minden intézmény külön fizeti ezentúl a saját dolgozója után a 
számlát és ez a költségvetésnél átláthatóbb helyzetet jelent. A hivatal és az önkormányzat 
esetében készítette most el a telefonhasználatra vonatkozó szabályzatot, melyben a havi keret 
4000,- Ft-ban került meghatározásra, aki ezt meghaladja, az efölötti összeget be kell fizetnie, 
de a korábbi rendszer is azt mutatta, hogy túllépés nem volt, a flotta kedvező percdíjainak 
köszönhetően, tehát valószínűleg ez most is így lesz, hiszen itt még kedvezőbbek a feltételek.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
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 Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
175/2016. (07.22.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a - határozat mellékletét 
képező tartalommal - a vezetékes- és mobiltelefon használatának szabályzatát elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

Kmf. 
 
 

Félegyházi András         Dr Szabó Attila 
      polgármester                  jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. augusztus 18-án megtartott nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Visegrád, Fő utca 57. szám alatti Rendőrőrs épületének átalakítása és bővítése 

engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére beérkezett pályázatok elbírálása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 18-án 08:15 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 

 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
 
 
Távol marasd képviselők: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester, Bártfai István képviselő jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni, 
Mikesy Tamás pedig jelezte, hogy késik. A mai nyílt ülésnek egy napirendi pontja van, 
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 Mikesy Tamás képviselők nem voltak jelen) a nyílt ülés napirendjét elfogadja. 
 

1. npr: Visegrád, Fő utca 57. szám alatti Rendőrőrs épületének átalakítása és 
bővítése engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére beérkezett pályázatok 
elbírálása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Rendőrőrsként és korábban Okmányirodaként funkcionáló Fő utca 57. 
szám alatti ingatlan külső homlokzat és a tető felújítása megtörtént, de a belső átalakítása és 
bővítése is időszerűvé vált, illetve régóta tervbe van véve egy olyan hozzáépítés, amely egy 
fedett-nyitott szín lenne a terület hátsó részén. A tervek szerint miután az okmányiroda már 
kiköltözött onnan, a rendőrség maradhatna az épület elejében, a hátsó rész nagy részében 
pedig lehetne helyet adni a polgárőröknek, az önkéntes tűzoltó egyesületnek, a Rimi is 
szeretne bérleti díj ellenében valahol helyiséget kapni. A belső átalakítás és bővítés 
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére az Önkormányzat három építész tervezőtől 
kért be árajánlatokat, ezek közül a Kocsisok Építész Iroda nyújtotta be a legalacsonyabb 
ajánlatot, tehát ennek elfogadását javasolja. Pénzügyi forrás a költségvetésben szerepel is.  
 
Bálint Zsolt: A bölcsőde hol lesz 2017. január 1-től, ha bejelentkezik 5 ember? Nem ért egyet 
azzal, hogy itt adjanak helyet a tűzoltó egyesületnek, mert az azt jelenti, hogy a kocsijuk is ott 
fog állni. Arról volt szó, ha lehet, akkor a bölcsődét oda fogják tenni. 
 

- Mikesy Tamás képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület 5 fővel (7 
főből) van jelen, határozatképes –  

 
Félegyházi András: Korábban szinte minden képviselői javaslatban az szerepelt, hogy a 
bővített óvodában legyen kialakítva a bölcsőde, ezért most meglepődött ezen a felvetésen. 
Jelenleg a bölcsőde kérdése egy lehetetlen feladat, véleménye szerint egy település sincs, aki 
ezt meg tudja oldani január 1-ig.  
 
Schüszterl Károly: Van még esély arra, hogy a VIFA telephelyet megszerezze az 
önkormányzat? 
 
Félegyházi András: Jelenleg a pályázatunkat érvénytelenné nyilvánították, de még 
folytatódni fog, újabb pályázatot fognak kiírni. Ha 135 millió forintos ajánlatot tett volna az 
önkormányzat, nem 70-et, akkor most megkaphatta volna.  
 
Schüszterl Károly: Nem biztos benne, hogy helyet kellene adni ott különféle szervezeteknek, 
mert az épület fenntartása csak viszi a pénzt.  
 
Félegyházi András: A tűzoltók nem kértek helyiséget, csak annyit kértek, hogy a kocsijukat 
tarthassák az udvaron.  
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Hintenberger András: Az a probléma, hogy sok esetben azért nem lehet előrelépni ilyen 
kérdésekben, mert például régóta húzódik a VIFA telephely, az Országos Műemlékvédelmi 
Felügyelőség ingatlan kérdése is, és sajnos így nem lehet dolgozni, hogy minden bizonytalan. 
Konkrétumok kellenének már.  
 
Félegyházi András: A régi rendőrség épületének önkormányzati tulajdonba adása is négy éve 
húzódik, az OMF épülettel valószínűleg ugyanez lesz a helyzet. De ha nincs az 
önkormányzatnak több ilyen szándéka, amit a VIFA-val együtt életben tart, akkor egyik sem 
fog működni, de ebben hosszútávon kell kitartónak lenni.  
Visszatérve az előterjesztés témájához, a korábbi képviselői javaslatokban az szerepelt a 
rendőrőrs és volt okmányiroda épületével kapcsolatban, hogy raktározás, tárolás a hátsó 
kertben, zenekarok próbahelyisége, nemzetiségi önkormányzat, polgárőrség székhelye. Bálint 
Zsolt képviselő úr pont a polgárőröket, illetve a raktározást tenné oda az épületbe, így amiről 
az előterjesztésben szó van, az ennek megfelel, de természetesen lehet ezt módosítani. De 
véleménye szerint az nem kérdés, hogy a rendőrőrsöt az épület elejében kell hagyni, ott 
szükséges a fűtést és a vizesblokkot megoldani, ehhez nem kell természetesen építészeti 
tervezés.  Ma az merült föl, hogy a Fő u. 57. szám alatti épületben egyáltalán lehet-e és ha 
igen, mi kell ahhoz, hogy ott egy bölcsődét ki lehessen alakítani, erre akár egy 
tanulmánytervet is lehet készíttetni. 
 
Mikesy Tamás: Én ezt javasoltam a mozira, de a mozi alapterületébe nem férne bele 
törvényileg egy bölcsőde kialakítása, na, most a rendőrőrs épülete sem nagyobb, mint a mozi. 
 
Bálint Zsolt: Ha ez alapján a terv alapján kivitelezik a felújítást, az mennyibe kerülne? 
 
Félegyházi András: Ezt most nem tudja megmondani, mert ahhoz minimum kell egy olyan 
vázlatterv, ami ennek a része, de cca. 15-20 millió Ft lenne. 
 
Bálint Zsolt: Akkor azt javasolja, hogy a rendőrséget költöztessék vissza, aztán a többiről 
majd döntsenek később.  
 
Schüszterl Károly: Mi történhet akkor, ha nem csinál bölcsődét az önkormányzat, akkor 
sem, ha 5 fő igényli? Ennek utána kellene nézni. A rendőrséget költöztessék vissza, a többit 
egyelőre hagyják, mert lát realitást abban, hogy az OMF épületét mihamarabb megkapja az 
önkormányzat és ott sok mindenre lenne lehetőség. De most nem adna ki 1,2 millió forintot 
arra, hogy itt tervezzenek valamit, amit nem is biztos, hogy később meg tudnak csinálni. 
 
Félegyházi András: Egyetért-e azzal a képviselő-testület, hogy polgármesteri hatáskörben, 
mivel az 500 ezer forintos értékhatár alatt van, a rendőrség épületének a rendőrség által nem 
használt területre kerüljön megvizsgálásra az, hogy elfér-e oda egy mini bölcsőde vagy sem? 
 
Hintenberger András: Ne azt vizsgálja meg, hogy oda lehet-e, hanem mondja meg, hogy 
építészetileg mik azok a feltételek, amik egy mini bölcsődéhez kellenek, mert akkor már el 
tudnak gondolkodni azon, hogy hová tegyék. 
 
Bálint Zsolt: De a rendőrőrs legyen megcsinálva, hogy a rendőrök oda vissza tudjanak 
költözni. 
 
Félegyházi András: Az rendben van, az megy képviselő-testületi döntés nélkül is, mert a 
vizesblokk átalakításához és a fűtés korszerűsítéséhez nem kell tervezés. 
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Dr Szabó Attila: A forrást mellé kell azért rendelni, tehát árajánlatokat kell bekérni és a 
szeptemberi testületi ülésen kell dönteni róla. 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy ebben jelentős véleménykülönbség van, így a 
napirendet javasolja levenni és szeptemberi testületi ülésen a rendőrőrs részének felújítása 
kérdéskörben tudnak dönteni. Mivel ezzel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve 
egyéb javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki egyetért a napirendi pont levételével, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai István képviselő 
nem volt jelen) a „Visegrád, Fő utca 57. szám alatti Rendőrőrs épületének átalakítása és 
bővítése engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére beérkezett pályázatok elbírálása” 
című napirendi pontot levette napirendről.  
 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

 
Kmf. 

 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
  polgármester                  jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Szám:    23/2016. 
Határozatok száma: 179/2016. (08.26.) 
Rendelet száma:  - 
    
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. augusztus 26-án megtartott nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. A „Visegrád, Tölgyfa utca kiépítése és csapadékvíz-elvezetésének kialakítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 26-án 08:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 

 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bártfai István 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
 
 
Távol maradt képviselők: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester, Bálint Zsolt és Hintenberger András képviselő jelezték, hogy a mai ülésen 
nem tudnak részt venni. A mai nyílt ülésnek egy napirendi pontja van, 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, Bálint Zsolt 
és Hintenberger András képviselők nem voltak jelen) a nyílt ülés napirendjét elfogadja. 
 

1. npr: A „Visegrád, Tölgyfa utca kiépítése és csapadékvíz-elvezetésének 
kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az ajánlat négy cégnek került kiküldésre, de csak egyetlen ajánlat 
érkezett be az Eurokerb-Útépítő Kft-től, aki érvényes ajánlatot tett. Összevetve a piaci árakkal 
a megadott egységárait megállapítható, hogy reális és elfogadható az ajánlata. Az idei 
költségvetésbe azonban az ajánlatban szereplő 21.465.140.-Ft + ÁFA összeg nem áll 
rendelkezésre teljes egészében, ezért az általános tartalékból kell kiegészíteni. Ennek 
megfelelően a kiküldött határozati javaslatok közül az A) alternatívát javasolja elfogadásra. 
Az ajánlati felhívás is úgy ment ki, hogy a kivitelezés még ebben az évben megtörténjék, 
nyilván az időjárás ezt befolyásolhatja, de remélhetőleg még novemberig ez befejeződhet. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt 
és Hintenberger András képviselők nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
179/2016. (08.26.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Visegrád, 
Tölgyfa utca kiépítése és csapadékvíz-elvezetésének kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményes. 
2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárásban ÉRVÉNYES ajánlatot 
tett az EUROKERB-ÚTÉPÍTŐ Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi S. utca 48.) 
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese - figyelemmel a 
rendelkezésre álló fedezet mértékére - az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás 
bírálati szempont – alapján az EUROKERB-ÚTÉPÍTŐ Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi 
S. utca 48.) megajánlott nettó összesített ajánlati ár: 21.465.140,- Ft + ÁFA, mindösszesen 
27.260.728,-Ft, azaz huszonhétmillió-kétszázhatvanezer-hétszázhuszonnyolc forint. 
4) Visegrád, Tölgyfa utca kiépítésére és csapadékvíz-elvezetésének kialakítására a pénzügyi 
fedezet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati 
rendelet 13. számú melléklet Tölgyfa utca kiépítése soron 9.500.000-Ft illetve 16. számú 
melléklet általános tartalék soron rendelkezésre áll.  
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5) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertesével az EUROKERB-ÚTÉPÍTŐ Kft-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében 
a vállalkozási szerződést kösse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
   polgármester                 jegyző 



 
 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Szám:    24/2016. 
Határozatok száma: 180-201/2016. (09.08.) 
Rendelet száma:  12/2016. (IX.09.) 
   13/2016. (IX.09.) 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. szeptember 8-án megtartott nyílt üléséről 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről 
2. A hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi szabályairól szóló 2/2014. (II.14.) rendelet 

módosítása 
3. A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek 

rendjéről szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
4. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 19/2013. (IX.6.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
5. Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlakozás 

megvitatása 
6. Visegrádi Polgármesteri Hivatal Információbiztonsági Rendszer fejlesztésére, 

működtetésére érkezett ajánlatok megvitatása  
7. Polgármesteri Hivatal személyi juttatások sorára a Budapest Környéki Törvényszék 

ítéletében foglaltak végrehajtására átcsoportosítás 
8. Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett újabb egyéni 

kérelmek megvitatása 
9. Visegrád Sportjáért Közalapítvány lemondó tagjai helyett kuratóriumi tag és felügyelő 

bizottsági tag megválasztása 
10. Szociális étkeztetés kapcsán az ételkiszállítás megoldása  
11. 2016. évi közbeszerzési terv módosítása 
12. Sziget utca 11. számú társasház homlokzat és terasz felújítására közbeszerzési eljárás 

kiírása 
13. Temető előtti járda építésére érkezett ajánlatok megvitatása 
14. Fakivágási munkálatokra beérkezett árajánlatok megvitatása 
15. Az Áprily völgyi vízfolyás partoldalának, Újkert és Kilátó utcák melletti partfalak 

omlása (vis maior) miatt önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállításának 
tervezésére beérkezett ajánlatok megvitatása 

16. Szavazatszámláló Bizottságok lemondó tagjaik helyett új tagok megválasztása 
17. Visegrád Rákóczi utca 241/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telekingatlanon lévő 

garázzsal kapcsolatban érkezett kérelem 
18. Harsányi Tibor a Szent László utca végén a közterületre épített féltető fennmaradásával 

kapcsolatban érkezett kérelme  
19. Bíró József kérelme a Visegrád, Fő u. 49. szám alatti önkormányzati lakás bérbevételére 
20. Lissé Édességgyár Kft. „Visegrád” névének, címerének valamint zászlajának használati 

kérelme 
21. Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
22. Bálint Zsolt képviselői tiszteletdíjának felajánlása 
23. Mikesy Tamás képviselői tiszteletdíjának felajánlása 
24. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 8-án 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 jegyző  
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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 késik. Ismertette az ülés napirendjét, 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 nyílt ülés napirendjét elfogadja. 
 

1. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a 
két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A nyári szünet alatt 4 rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület. 
Röviden beszámolt az önkormányzat által rendezett nyári programokról, a Palotajátékokról, 
valamint a lancianoi testvérvárosi programokon való részvételről. 
A CBA épületével kapcsolatosan elmondta, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal az 
önkormányzat kisajátítási kérelmének helyt adott, a tulajdonos jogi képviselője arról 
tájékoztatta, hogy a határozatot megtámadja és ezzel kapcsolatban egyeztetést 
kezdeményeznek.  
A nyár folyamán VVF Kft. szervezésében volt egy stranddal kapcsolatos tájékoztatás, a 
megvalósíthatósági tanulmány előkészítése kapcsán.  
Az iskola bővítés kapcsán elmondta, hogy a nyár folyamán folytatódott a régészeti feltárás, 
amikor a kiviteli terv elkészül, akkor a közbeszerzési eljárás megindítható lesz.  
A lejárt határidő határozatokról szóló előterjesztés írásban kiküldésre került, mivel azzal 
kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az abban 
szereplő 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 
180/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2016. június 15 – 2016. augusztus 26. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: A hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi szabályairól szóló 2/2014. 

(II.14.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
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Dr Szabó Attila: A rendelet módosítását az indokolja, hogy az Országgyűlés módosította a 
hulladékokról szóló törvényt, mely szerint 2016. április 1-től hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátására, koordinálására külön szervet jött létre, mégpedig a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. Ettől kezdve nem a szolgáltató, hanem ez a koordináló 
szerv szedi be a hulladékszállítási díjat a lakosoktól, illetve Visegrádon az önkormányzattól. 
Ugyanis Visegrádon hulladékgazdálkodási díjat a lakosság nem fizet, itt az önkormányzat 
fizeti azt meg a lakosság helyett. Ebből kifolyólag a hulladékgazdálkodási szerződést is 
módosítani kellett a közszolgáltatóval a Vértes Vidékével. A rendeletben pedig azt a 
rendelkezést kell átvezetni, hogy az önkormányzatnak közvetlenül a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nek kell megfizetnie a díjat. E 
tekintetben kéri a rendelet módosításának elfogadását. 
 
Bálint Zsolt: Akkor itt Visegrádon a lakóknak nem lesz olyan gondja, hogy majd egyben 
fogják megkapni az eddig elmaradt számlákat, mivel ők kommunális adót fizetnek. Majd az 
önkormányzat fogja megkapni a számlát és fizeti ki a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Szervezetnek.  
 
Dr Szabó Attila: Igen, ez így van. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi 
szabályairól szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
12/2016.(IX.09.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2016. (IX.09.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodás  és a köztisztaság helyi szabályairól szóló 
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi - 

 
3. npr: A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a 

közterületek rendjéről szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A rendelettel kapcsolatban már többször felmerült bizottsági és testületi 
ülésen is, hogy különbséget kellene tenni a külterület és belterület között a díjazás 
tekintetében. Másrészt az utánfutók, pótkocsik, lakókocsik 15 napot meghaladó közterületen 
lévő tárolására is érkezett módosító javaslat. Valamint a megváltozott bizottsági nevet 
vezettük át a rendeleten több ponton. Elhangzott továbbá javaslatként a sportcentrum, mint 
kiemelt közterület bevétele a rendelet hatálya alá, de mivel Bártfai Istvánnak az 
önkormányzattal üzemeltetési szerződése van, mely által „kvázi” vagyonkezelői jogokat 
gyakorol, ezért ezt nem javasolja bevenni a kiemelt közösségi területek közé. Viszont a 
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nemzeti vagyonról szóló törvény hatályos rendelkezése értelmében szükséges ezen 
üzemeltetési szerződés felülvizsgálata, módosítása.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a közterület-használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 13/2016. (IX.09.) önkormányzati rendeletet. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2016. (IX.09.) 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 - 

 
4. npr: A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 19/2013. 

(IX.6.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Ezen rendelet módosítására azért teszek javaslatot, mert az állam 
feladatának tekintette egy központi címnyilvántartás létrehozását, azért, hogy a személy-és 
lakcím nyilvántartási rendszer az ingatlan nyilvántartás és a postai címnyilvántartás 
megegyezzen. Ennek kapcsán az úgy nevezett KCR rendszer feladataival a jegyzőket bízta 
meg a Kormány egy kormányrendelet alapján. A helyi rendelet szerint a házszámok 
megállapítása és gyakorlatilag a címképzés Visegrádon a helyi rendelet szerint átruházott 
hatáskörben a polgármester hatásköre. Annak érdekében, hogy ez a kormányrendelettel 
összhangba kerüljön javasolja a jegyző hatáskörébe tenni a házszámok megállapítását. A 
háttér folyamat Visegrádon elindult ugyan, de mióta kitűzték az október 2-i népszavazást áll a 
folyamat, mert addig címeket változtatni nem lehet.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 16/2016. (IX.09.) önkormányzati rendeletét 
„a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól” szóló 19/2013. (IX.6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2016. (IX.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 19/2013. (IX.6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
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5. npr: Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő 
csatlakozás megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő 
csatlakozás címmel írt ki pályázatot Magyarország Kormánya a Széchenyi 2020 program 
keretében. Elvárássá fogalmazódott meg az elektronikus közigazgatás, az elektronikus 
ügyintézés megteremtése és az adat, valamint az információbiztonság védelme. Ennek 
érdekében különböző szakrendszerek jöttek létre, az egyik ilyen, melyet a Magyar 
Államkincstár működtet az ún. ASP rendszer. Ennek keretében különböző szakfeladatok 
vannak, mint például az adó, gazdálkodás, hagyatéki, ipar-kereskedelem, iratkezelés. Az 
önkormányzatoknak ehhez az ASP rendszerhez csatlakozniuk kell, melynek feltételeit 
lakosságszám arányosan állapították meg. A 3000 lélekszámot meg nem haladó 
településeknek 2017. január 1-vel az adóval és a gazdálkodással csatlakozniuk kell. A 
költségeket mindenkinek saját forrásból kell előteremteni, ennek támogatására jelent most 
meg ez a pályázat, melyben a költségek 100 %-osan elszámolhatóak, tehát önrész nem 
szükséges. A pályázatot a hivatal munkatársai a rendszergazdával közösen állítják össze, 6 
millió forintra lehet pályázni, melyet különböző informatikai eszközökre, illetve 
működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítására, adatmigrálásra, oktatásra lehet 
felhasználni. 
 
Hintenberger András: Ezt a kormány előterjesztést olyan címszóval készítették el, hogy ezt 
a rendszert azért hozzák létre, hogy a tolvaj önkormányzatoknak bele tudjanak nézni a 
zsebébe. Ezt az önkormányzati és hivatali dolgozók nevében kikéri, mert mélyen sértőnek 
tartja. Hiszen nem az önkormányzatok voltak azok, akik hazavágták a magyar költségvetést 
mindenféle korrupciós ügyeikkel. Aki ezt írta, és esetleg tud valamit, akkor tegyen 
feljelentést, ha meg nem, akkor mélyen hallgasson. Tehát nem érti, hogy miért irkálnak 
ilyeneket. De úgy tűnik mégiscsak sikerül az önkormányzatokat belekényszeríteni ebbe úgy, 
hogy van három hónap év végéig. Egy adatmigrálás, egy rendszerhez csatlakozás nem szokott 
egyszerű lenni, jó esetben csak lassítja a munkát, ha éppen nem teszi teljesen lehetetlenné 
néhány hónapig. Mi történik akkor, ha nem kap rá támogatást az önkormányzat? Próbáljanak 
meg erre másképpen fölkészülni saját pénzből?  
 
Félegyházi András: Egyetért a felháborodással, hiszen az ASP rendszer bevezetése valóban 
azt feltételezi, hogy az önkormányzatoknál meg nem engedhető dolgok folynak. Képviselő úr 
felháborodása az egész ASP rendszert kifogásolja, mert ez egy olyan online rendszer lesz, ami 
az önkormányzatok teljes gazdálkodására rálát majd.  
 
Dr Szabó Attila: Az adó rendszer az egész országban az ún. „önkadó” program keretében fut, 
az ún. rendszer képtelen lesz ebből a rendszerből az adatokat migrálni, tehát minden egyes 
adózó tekintetében újra fel kell vinni az adatokat. A rendszerhez a hozzáférési jogosultságokat 
a jegyző fogja kiadni, nem csak az önkormányzat dolgozóinak, hanem a Magyar 
Államkincstárral kötött szerződés alapján a Magyar Államkincstár dolgozóinak is, akiknek 
korlátlan hozzáférési jogosultságuk lesz az adónyilvántartásba való betekintésre. Visegrádon 
közel 1500 adóalany van, tehát az adatok migrálása irtózatos munka lesz, főleg úgy, hogy 
egyesével kell fölvinni előreláthatólag. A gazdálkodás tekintetében lehet internetes és 
interface-es csatlakozás. A rendszerszintű csatlakozás azt jelenti, hogy egy ún. önkormányzati 
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adattárházba bizonyos adatokat kell felvinni és a túloldalon mindent látnak. Az interface-es 
csatlakozás annyiban másabb, hogy csak a törvény által előírt adat továbbítódik. A Visegrádi 
Hivatal a Saldo nevű könyvelői programmal dolgozik, a csatlakozáskor az interface-es 
csatlakozást fogja választani. A Saldo jelezte, hogy saját forrásból megpróbálja ezt a 
csatlakozást kialakítani, viszont ez a könyvelői program jelen pillanatban nem szerepel a 
kormány által kijelölt három könyvelőprogram között, amelyet majd alkalmazni kell. Ez a 
hátralévő hónapok fejleménye lesz. A polgármesteri hivatal jelenlegi informatikai rendszere 
teljes mértékben megfelel az információbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak. Néhány 
ponton egyes számítógépes eszközöket lehet még fejleszteni, de ezen pályázat keretében 
lehetőség van az idén beszerzett eszközök költségeit is elszámolni.  
 
Félegyházi András: Függetlenül az ASP rendszertől a pályázaton való indulás úgy gondolja, 
hogy nagyon hasznos és fontos. Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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 
181/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Miniszterelnökség 
által a ”Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című (kódszáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) pályázaton részt vesz. A 
projekt összköltsége nem haladhatja meg a pályázat keretében elszámolható költségeket, azaz 
összesen 6.000.000.-Ft-ot.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a 
”Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
pályázati felhívás keretében benyújtott pályázathoz szükséges dokumentációt készítse elő, 
annak határidőben történő benyújtásáról intézkedjen, valamint a pályázat minden 
szakaszában az önkormányzat nevében eljárjon. 
 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: Visegrádi Polgármesteri Hivatal Információbiztonsági Rendszer 

fejlesztésére, működtetésére érkezett ajánlatok megvitatása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az információ biztonságról szóló törvény több szabályt vezetett be a 
költségvetési szerveknél. Az adatok védelmét nem csak eszközökkel, hanem adminisztrációs 
módon is biztosítani kell különféle szabályzatokkal. Ehhez biztosítani kell megfelelő 
felsőfokú végzettséggel rendelkező személyt is és mivel ilyen végzettségű személy a 
polgármesteri hivatal állományában nem áll rendelkezésre, ezért szükséges megbízni valakit. 
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Árajánlatot kért be két cégtől, az előírás szerinti 3-as szint biztosítására, ami annyit jelent, 
hogy a meglévő információbiztonsági rendszer továbbfejlesztését jelenti, tehát gyakorlatilag 
az elektronikus beléptető kapus szintig kell eljutni. A kiadások az előző napirend keretében 
tárgyalt pályázat keretében elszámolhatóak és mindent összevetve a Közinformatika Kft 
árajánlatát javasolja elfogadni a képviselő-testületnek, mert csak abban az esetben kell 
kifizetni, ha az ASP rendszerhez való csatlakozási pályázaton nyer az önkormányzat. 
 
Félegyházi András: A két cég szakmai értelemben egyenlő ajánlatot adott, pénzügyi 
értelemben pedig az önkormányzat szempontjából egyértelmű tájékoztatást adott a jegyző úr.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja, hogy a 
Visegrádi Polgármesteri Hivatal az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben és a végrehajtására kiadott 41/2015. 
(VII.15.) BM rendeletben meghatározott Információbiztonsági Rendszer fejlesztésével, 
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására 2016. szeptember 9-től határozatlan 
időtartamra a Közinformatika Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft-t 
(1153 Budapest, Bocskai u. 180.) bízza meg a határozat mellékletét képező tartalmú 
szolgáltatói megbízási szerződésben foglaltak szerint. 
2) Az Információbiztonsági Rendszer fejlesztésével, működtetésével kapcsolatos feladatok 
ellátásának pénzügyi fedezete a nyertes ASP rendszerhez való csatlakozású pályázatig az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének 3. számú melléklet (Visegrádi Polgármesteri 
Hivatal) dologi kiadások soron rendelkezésre áll.   
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Közinformatika Közigazgatási Informatikai 
Szolgáltató Központ Nonprofit Kft-vel a határozat mellékletét képező tartalommal a 
szolgáltatói megbízási szerződést kösse meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
7. npr: Polgármesteri Hivatal személyi juttatások sorára a Budapest Környéki 

Törvényszék ítéletében foglaltak végrehajtására átcsoportosítás 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Korábban testületi üléseken elhangzott Eőryné Dr Mezei Orsolya volt 
jegyző a polgármesteri hivatal ellen közszolgálati jogviszony megszüntetése megállapítása 
iránt 2014 novemberében peres eljárást indított. Az I. fokú bíróság tavaly szeptember 13-án 
megállapította a jogviszony jogellenes megszüntetését és kötelezte a polgármesteri hivatalt, 
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hogy fizessen meg Eőryné Dr Mezei Orsolya részére 7 havi kárátalányt. Ezt az ítéletet 
mindkét fél megfellebbezte, majd a Budapest Környéki Törvényszék II. fokon 2016. május 
25-én az I. fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és az átalány kártérítés mértékét 12 
hónapra emelte fel, mely azóta jogerőssé vált.  Mivel a polgármesteri hivatal költségvetésébe 
a 7 havi kárátalánynak megfelelő összeg került csak betervezésre, ezért szükséges most a 
fennmaradó 5 havi összeg átcsoportosítása, ahhoz, hogy az kifizethető legyen Eőryné Dr 
Mezei Orsolya részére.  
 
Félegyházi András: A jogviszony jogellenes megszüntetése, amit a bíróság megállapított 
abban az áll, hogy a végkielégítés megfizetése mellett történő rendes felmondás indoklása 
nem felelt meg a bíróság ítélete szerint a jogszabályi előírásoknak. Tehát csupán a felmondás 
indoklása nem felelt meg, ami pedig egy olyan indoklás volt, amelyet megelőzött egy olyan 
egyeztetés a volt jegyző asszonnyal, amelyen keresték a közös megegyezés lehetőségét, de ő 
akkor jelezte, hogy igényt tart a végkielégítésre. A felmondás indoklása pedig olyan volt, 
amely nem kívánta a további esetleges munkavállalását megnehezíteni. Ez hiba volt, itt le 
kellett volna írni, minden okot, de egyébként a felmondási idő lejárta után ő azonnal el tudott 
helyezkedni. Kéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy vizsgálja meg azt, hogy a polgármesternek 
milyen típusú felelőssége állapítható meg, mint aki a felmondás indoklását szövegezte, hiszen 
emiatt most a visegrádi adófizetők pénzéből több, mint 5 millió forintot kell kifizetni Eőryné 
Dr Mezei Orsolya volt jegyző asszonynak. Amennyiben ha arra a későbbiek folyamán igény 
van meg lehet részletesebben is indokolni, hogy miért jutott arra, egyébként egy egységes 
testülettel a háta mögött, hogy jegyző asszonynak megköszönje a munkáját.  
 
Mikesy Tamás: Korábban ő volt a Tényfeltáró Bizottság elnöke, amely letette a képviselő-
testület elé azt, hogy korábban milyen anomáliás ügyek voltak Visegrádon és hogy ezek 
milyen módon oldódtak meg vagy nem oldódtak meg. Úgy gondolja, hogy ezek után Eőryné 
Dr Mezei Orsolyának a felmondás teljesen értelemszerű és jogos volt a testület részéről. 
Többedszer fogalmazódik meg benne az, hogy Magyarországon jogszolgáltatás van, de 
igazságszolgáltatás nincs. Sajnálja, hogy ma ilyen állapotok vannak ebben az országban. 
 
Bálint Zsolt: Olvasta Eőryné Dr Mezei Orsolya irományát, amit a II. fokú ítéletnél beadott, 
melyben két nagyon jó megjegyzése volt. Az egyik, hogy  „a jegyzői munkakört több, mint 
egy évtizeden keresztül helybeliként töltöttem be, amely elismertséget és megbecsülést 
teremtett számomra egy közösségben” azt tudnám neki javasolni, hogy gondolja át ezt a 
kijelentését. A másik, hogy a polgármester jogtiprása városi jegyzői karrierjét és a helyi 
közösségben betöltött szerepét egyaránt kettétörte. Azt hiszem, hogy ezt nem a polgármester 
okozta, hanem az ő eddigi viselkedése, szerinte ezt is át kellene gondolnia. Sajnos most 6 
millió forintjába került a városnak ez a történet és mivel ő személy szerint ugyanúgy 
megszavazta a felmondást, mint a többiek, tehát ugyanúgy felelős, ezért a következő évi 4 
havi és azt követő évi 4 havi tiszteletdíját már most felajánlja ennek a kártalanítási összegnek 
a kifizetésére, de minden egyes hónapban, amikor felajánlja, elfogja mondani, hogy melyik 
civil szervezetnek ajánlotta volna föl. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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:  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
183/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Eőryné Dr Mezei 
Orsolya volt jegyző által indított munkaügyi perben a Budapest Környéki Törvényszék 
(másodfokú bíróság) 8.Mf.21.407/2015/6. sorszámú ítéletében foglaltak végrehajtása 
érdekében az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú 
önkormányzati rendelet általános tartalék soráról a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások 
sorára 2.227.660.-Ft-ot átcsoportosít.  
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Budapest Környéki Törvényszék (másodfokú 
bíróság) 8.Mf.21.407/2015/6. sorszámú ítéletében foglaltak végrehajtása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg, az 1. pontban szereplő 2.227.660.- Ft átutalásáról 
intézkedjék.  
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt átcsoportosítást az 
önkormányzat 2016. évi költségvetés következő módosítása során készítse elő.   
 
Határidő: 2. pont esetében azonnal 

3. pont esetében 2016. szeptember 21. 
Felelős: 2. és a 3. pontok esetében jegyző 
 

8. npr: Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett újabb 
egyéni kérelmek megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Berkenye utca külterületi szakaszának belterületbe vonása az első 
kérelem, pályázaton való indulás lehetőségének megteremtése érdekében. A Városfejlesztési 
Bizottság ennek vizsgálatát támogatta. A második a Fő utca és Széchenyi utca közötti 
tömbben a telekminimum értékek felülvizsgálata. Itt a bizottság egyetértett abban, hogy 
vizsgálja meg a településrendezési terv készítője, hogy érdemes-e csökkenteni és majd ennek 
a javaslatnak a tükrében döntsön a testület.  
A következő kérelem Szentgyörgypusztán egy telek lakóövezetbe átsorolására vonatkozott, ez 
nyilvánvalóan önmagában nem lehet kezelni, viszont az egy általános része a rendezési terv 
felülvizsgálatnak, hogy azokat az üdülőházas övezeteket, amelyekben egyébként jelenleg is 
életvitelszerűen laknak azokat megvizsgálja a településrendezési tervkészítő, hogy érdemes-e 
lakóövezetté nyilvánítani.  
A következő kérés egy Újkert utcai üdülőházas üdülő övezetben fekvő telek alsó 
területküszöbének 700 m2-re csökkentésére vonatkozik. Korábban már volt egy ilyen kérelem, 
akkor a biztosság és a testület sem támogatta, de erre a területre is vonatkozik a lakóövezetté 
nyilvánítás vizsgálata.  
Az utolsó kérelem a Rigó utcában egy telket érintő szabályozási vonal megváltoztatására 
irányul. A Városfejlesztési Bizottság támogatásra javasolta a kezdeményezést, mert egy 2013-
ban keletkezett döntés és előkészített megállapodás szerint a kérelmező a telkével szomszédos 
önkormányzati tulajdonú ingatlanból vásárolhat. A megállapodás szerint megvalósuló adás-
vétel a szabályozási vonal korrekciójával válhat csak végrehajthatóvá. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, mindegy egyes kérelemről 
külön-külön kell szavazni. Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő I. számú 
határozati javaslattal egyetért, 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 
184/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy a Berkenye utca külterületi szakaszainak belterületbe vonására vonatkozó 
kérelemnek helyt ad, annak érdekében, hogy a közterület fejlesztésébe külső pályázati forrást 
is be lehessen vonni.  
2) Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Felső-Diósi 
lakóközösséget) a képviselő-testületi döntésről írásban tájékoztassa. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:          Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő II. számú 
határozati javaslattal egyetért, 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 
185/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy a Fő utca és Széchenyi utca közötti telektömbre vonatkozó legkisebb 
kialakítható telekterület érték módosítási lehetőségének elemzésére a Településrendezési Terv 
felülvizsgálatát végző településtervezőt kéri fel.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:          Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő III. számú 
határozati javaslattal egyetért, 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 
186/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Martini Emilné és Martini Emil 1601 helyrajzi számú Kökény utcai telkét 
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érintő alsó területküszöb csökkentésére vonatkozó kérelmének tartalmi vizsgálatát a 
Településrendezési Terv felülvizsgálatát végző településtervezőre bízza, egy korábbi döntéssel 
összhangban (Szentgyörgypuszta lakóövezetbe sorolásának átfogó vizsgálata) nagyobb 
összefüggésbe helyezve. A képviselő-testület egyébként a telek önálló átsorolását nem 
támogatja. 
2) Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Martini Emilnét és 
Martini Emilt (Visegrád, Kökény utca 26. HRSZ: 1601) a képviselő-testületi döntésről írásban 
tájékoztassa. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:          Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő IV. számú 
határozati javaslattal egyetért, 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 
187/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Szabó András és családja 707/1 helyrajzi számú Újkert utcai telkére vonatkozó 
alsó területküszöb csökkentésére vonatkozó kérelmének nem ad helyt, mert a módosítás a 
terület elaprózódásához és a beépítés nem kívánt sűrűsödéséhez vezetne. Egyben felkéri a 
Településrendezési Terv felülvizsgálatát végző településtervezőt, hogy végezze el a telektömb 
beépítési paramétereinek átfogó vizsgálatát és elemezze az esetleges lakóövezetbe vonás 
következményeit. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Szabó Andrást és 
családját (Visegrád, Újkert utca HRSZ: 707/1) a képviselő-testületi döntésről írásban 
tájékoztassa. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:          Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő V. számú 
határozati javaslattal egyetért, 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 
188/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Sziváné Bergmann Henriett 788/2 helyrajzi számú Rigó utcai telkét érintő 
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szabályozási vonalat megváltoztatja, a kérelmezővel kötött adás-vételi szerződés 
végrehajthatóvá tétele érdekében. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Sziváné Bergmann 
Henriettet (Visegrád, Rigó utca 4. HRSZ: 788/2) a képviselő-testületi döntésről írásban 
tájékoztassa. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:          Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Visegrád Sportjáért Közalapítvány lemondó tagjai helyett kuratóriumi tag 

és felügyelő bizottsági tag megválasztása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület 2014-ben döntött arról, hogy a még 1994-ben a 
Visegrádon folytatott sporttevékenység támogatására és az ifjúság egészséges életmódjának 
kialakítása céljából létrehozott közalapítványt megpróbálja életben tartani és működőképessé 
tenni, ezért a Ptk. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a Közalapítvány alapító 
okiratát módosította és a kuratórium és felügyelőbizottság lemondó tagjai helyére új tagokat 
választott meg.  Budapest Környéki Törvényszék a 2016. április 12-én kelt végzésében  
vezette át a Visegrád Sportjáért Közalapítvány a képviselő-testület 2014-es határozatában 
foglaltak végrehajtásával kapcsolatos változás bejegyzés iránti kérelmét. Időközben Réti 
Henrik kuratóriumi tag és Szebeni Imre Ferenc felügyelőbizottsági tag jelezte, hogy a 
Közalapítványban betöltött tisztségükről lemondanak. Közalapítvány 2016. augusztus 31-én 
az elnöki feladatok átadás-átvétele után megtartott kuratóriumi ülésén a kieső tagok helyére 
javaslatot fogalmazott meg az alapító Visegrád Város Önkormányzata részére. A 
kuratóriumba új tagként Müller Antalt, a felügyelőbizottságba pedig Bényei Ferencet 
javasolják megválasztani.  A Képviselő-testületnek, mint a Közalapítvány alapítói jogait 
gyakorló szervnek tehát döntést kell hoznia a kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok 
lemondásának elfogadása, a kuratórium és felügyelőbizottság új tagjainak a megbízása 
valamint az ezek értelmében az Alapítvány alapító okirat módosításának jóváhagyása 
tárgyában. 
 

- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, 7 főből 7 
fővel jelen van, határozatképes –  

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati 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 
189/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Visegrád Sportjáért 
Közalapítvány alapító jogokat gyakorló szerve úgy dönt, hogy a közalapítvány működtetését 
biztosító alábbi személyi döntéseket hozza meg: 
a) Visegrád Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának 7.3./ pontjában a Kuratórium 
összetétele az alábbiak szerint változik:        
a1) Réti Henrik tag (szül.:Budapest XI., 1961.06.08., anyja neve:Bércesi Magdolna) 2027 
Dömös, Pásztor János u. 4. szám alatti lakos kurátor megbízatása, lemondás miatt megszűnik, 
a2) Müller Antal tag (szül.:Budapest VIII., 1977.03.17., anyja neve:Thalmayer Zsuzsanna) 
2025 Visegrád, Nap u., 4. I/3. szám alatti lakost Kuratórium tagjának megbízza.  
b) 9.2) pontjában a Felügyelőbizottság összetétele az alábbiak szerint változik: 
b.1.) Szebeni Imre (szül.: Visegrád, 1948.01.04., anyja neve: Fröhlich Róza) 2025 Visegrád, 
Pázmány Péter u. 7. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag megbízatása, lemondás miatt 
megszűnik, 
b.2.) Bényei Ferenc (Szül.: Szerencs, 1969.06.20., anyja neve: Jacsó Erzsébet) 2027 Dömös, 
Szent István u. 25. szám alatti lakost a felügyelőbizottság tagjának megbízza. 
4.) A Képviselő-testület a Visegrád Sportjáért Közalapítvány alapító okiratát a 
jegyzőkönyvhöz csatolva, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja azzal, 
hogy gondoskodni kell a közalapítvány változás bejegyzés iránti kérelmének Budapest 
Környéki Törvényszékhez történő beterjesztésére az Önkormányzat állandó jogi képviselete 
közreműködésével. 
 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester és Dr. Szabó Attila jegyző 

 
10. npr: Szociális étkeztetés kapcsán az ételkiszállítás megoldása  

      Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A szociális étkeztetés az önkormányzat kötelező feladata, tehát, ha van rá 
igény akkor ezt a szociális alapszolgáltatást működtetni kell. A jogosultság részletes feltételeit 
Visegrád Város Önkormányzata a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (III.22.) önkormányzati 
rendeletében szabályozza. A Rendelet értelmében szociális alapellátás keretében biztosított 
étkeztetést az Önkormányzat a Városi Konyhán, önállóan működő költségvetési szervén 
keresztül biztosítja. A feladat ellátásához megfelelő képesítéssel rendelkező személy a Városi 
Konyhán alkalmazásban áll. A szociális étkeztetés keretében az étel kiszállítását az 
Önkormányzat 2015. március 16-tól Szűcs Levente közfoglalkoztatás keretében történő 
alkalmazásával, az alkalmazott saját gépjárműjén keresztül oldja meg. Az önkormányzat 
tudomást szerzett arról, hogy Szűcs Levente másodállás keretében részmunkaidős 
munkajogviszonyt létesített, mivel közfoglalkoztatás keretében történő alkalmazás esetén 
újabb munkajogviszony nem létesíthető, ezért Szűcs Levente közfoglalkoztatás keretében 
történő munkajogviszonyát meg kell szüntetni. Ahhoz, hogy az önkormányzat ezt a feladatot 
a továbbiakban is el tudja látni, ahhoz a testületnek forrást kell biztosítani. Szűcs Levente 
jelezte, hogy a jelenlegi bérezés bruttó 79.155.-Ft/hó mellett heti 20 órás foglalkoztatás 
keretében továbbra is vállalja a feladat ellátását. Ha az önkormányzat nem közfoglalkoztatás 
keretében munkajogviszony vagy megbízási szerződés alapján alkalmazza, akkor munkáltató 
engedélyével Szűcs Levente további részmunkaidős munkajogviszonyt létesíthet. Szűcs 
Levente nem közfoglalkoztatás keretében történő megbízás keretében Városi Konyha által 
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történő alkalmazása esetén a 2016. évi költségvetés önkormányzat személyi juttatások soráról 
197.888.-Ft személyi juttatás és ehhez kapcsolódó 48.088.-Ft szociális hozzájárulási adó, 
összesen 245.976.-Ft-ot át kell csoportosítani Városi Konyha személyi juttatások sorára. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és előrebocsátja, hogy a jelenlegi 
kihordóval nagyon meg vannak elégedve az emberek és ezért a bizottság úgy döntött, hogy 
egyelőre egy hónapra megbízást kössön vele az önkormányzat és addig megpróbálnak valakit 
találni, vagy felvenni egy közmunkást, ha ez nem sikerül, akkor a következő 3 hónapra is vele 
kellene kötni szerződést.  
 
Félegyházi András: Most a forrás biztosításáról kellene dönteni, és onnantól kezdve, hogy 
kivel köt szerződést, az nem testületi döntés kérdése. Örül annak, hogy ilyen megbízható 
embert sikerült találni erre a feladatra, de nyilván köteles az önkormányzat kísérletet tenni 
arra, hogy meg tudja-e oldani a jövőben is ezt a feladatát minél kevesebb pénzügyi 
ráfordítással.  
 
Schüszterl Károly: Az üzemanyag az külön forrásból megy? 
 
Dr Szabó Attila: Az dologi kiadások soron rendelkezésre áll.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati 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 
190/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, mivel a szociális étkeztetés 
keretében az étel kiszállítása az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, ezért Szűcs 
Levente (2000 Szentendre Pilisi u. 2.) a Városi Konyhán keresztül megbízási szerződés 
alapján heti 20 órában történő alkalmazásával egyetért, ahhoz hozzájárul. 
2) A képviselő-testület Szűcs Levente megbízási szerződés alapján Városi Konyha által 
történő alkalmazása érdekében az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 
(II.11.) számú önkormányzati rendelet személyi juttatások soráról 197.888.-Ft személyi 
juttatás és ehhez kapcsolódó 48.088.-Ft szociális hozzájárulási adó, összesen 245.976.-Ft-ot 
Városi Konyha személyi juttatások sorára átcsoportosít.  
3) A Képviselő-testület felkéri a Városi Konyha intézményvezetőjét, hogy szociális étkeztetés 
keretében az étel kiszállítás feladatának ellátása érdekében Szűcs Levente megbízási 
szerződés alapján történő alkalmazása kapcsán a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt átcsoportosítást az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének következő módosítása során készítse elő.   
 
Határidő: 3. pont esetében azonnal 

4. pont esetében 2016. szeptember 21. 
Felelős: 3. pont esetében Városi Konyha intézményvezetője 
  4. pont esetében jegyző 
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11. npr: 2016. évi közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A közbeszerzési tervet két ok miatt kell módosítani. Az egyik, hogy a 
Tölgyfa utca kivitelezése az eredeti márciusi elképzelések szerint, illetve a Sziget utcai 
önkormányzat lakás homlokzat és terasz felújítása nem lett volna közbeszerzési eljárás 
köteles, de az előzetes költségbecslések alapján mégis közbeszerzési eljárást kell rá kiírni. 
Ennek megfelelően pedig a közbeszerzési tervet módosítani szükséges.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati 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 
191/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Visegrád Város 
Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező tartalommal 
módosítja. 
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a módosított 
közbeszerzési tervet - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés 
a) pontjában foglalt előírásnak eleget téve – Visegrád város hivatalos honlapján tegye közzé. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: Sziget utca 11. számú társasház homlokzat és terasz felújítására 

közbeszerzési eljárás kiírása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Sziget utca 11. számú, önkormányzati tulajdonban álló társasház 
felújítása 2014. óta szerepel napirenden. 2014-ben sor került a bejárati ajtók cseréjére és a 
falra szerelt gázvezeték távtartók felhelyezésére, de természetesen van még mit felújítani a 
házon, így most következhet a külső homlokzat és a teraszok felújítása. A képviselő-testület a 
beruházás előkészítő és műszaki ellenőri munkákhoz árajánlatot kért Lévay László építész 
műszaki ellenőrtől, aki a már megkezdett felújítási munkák műszaki ellenőre is volt egyben. 
Az ő előzetes költségbecslése alapján a tervezett munkálatok összköltsége eléri a nettó 
15.000.000 Ft-os közbeszerzési összeghatárt, ezért közbeszerzési eljárást, mégpedig közvetlen 
meghívásos eljárást kell lefolytatni. A közbeszerzési törvény szerint minimum 4 ajánlattevőt 
kell felkérni. A közbeszerzési eljárást az átalánydíjas szerződés értelmében a Tivian Kft. fogja 
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lebonyolítani. A forrás a költségvetésben rendelkezésre áll, tehát a közbeszerzés kiírásának 
akadálya nincs. 
 
Félegyházi András: Korábban felmerült az a kérdés, hogy a VVF kft. bevonásával lehetne-e 
optimalizálni, csökkenteni a költségeket a munkanemek szétválasztásával, de arra jutottak, 
hogy nem érdemes ebben az irányban elindulni, mert itt olyan egymásra szorosan épülő 
munkanemek vannak, amelyek nem szétválaszthatóak.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő határozati 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 
192/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Visegrád, Sziget u. 
11. számú társasház homlokzat és terasz hőszigetelési és burkolat felújítási kivitelezési 
munkák” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) és (2) 
bekezdése szerinti nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli közvetlen meghívásos 
közbeszerzési eljárást indít meg. 
2) A képviselő-testület a „Visegrád, Sziget u. 11. számú társasház homlokzat és terasz 
hőszigetelési és burkolat felújítási kivitelezési 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 4 ajánlattevőt hív fel, melyek az alábbiak: 
  

1. KVARC-KRISTÁLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (2025 Visegrád, Sziget utca 1., 
asz.: 10856053-2-13., ügyvezető: Fieszl József) 

2. Gerstmayer János egyéni vállalkozó (2025 Visegrád, Mátyás király utca 50.) 
3. ÉPUT Épület-, Park- és Útépítő, valamint Tervező Kkt. (2023 Dunabogdány, 

Cseresznyés utca 5., ügyvezető: Spanisberger János) 
4. Herr János egyéni vállalkozó (2023 Dunabogdány, Ág utca 2.) 

 
Határidő: eljárás megindítására 2016. szeptember 15. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

13. npr: Temető előtti járda építésére érkezett ajánlatok megvitatása 
                   Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Tavalyi évben döntés született, mely szerint a temető előtti, nagy mértékben 
leromlott Mátyás király utat érintő járdaszakasz felújítási munkálatait idén el kell végezni. Az 
eredeti tervek szerint a munkát a VKG csoport végezte volna el, így erre a célra 3,5 millió 
forint lett elkülönítve az idei költségvetésben. A VKG csoport leterheltsége miatt vetődött fel, 
hogy az önkormányzat bízzon meg vállalkozót a munkálatok elvégzésével. Az önkormányzat 

mailto:info@ekbutepito.hu
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két ajánlatot kért be, melyek közül Ádám Tamás egyéni vállalkozó ajánlata volt a kedvezőbb, 
illetőleg a korábban elvégzett munkáival meg van elégedve az önkormányzat. A forrás a 
dologi kiadások soron, illetve a különbözet az általános tartalék soron rendelkezésre áll.  
 
Bártfai István: 14 ezer forint van a két árajánlat között, ezért ő a visegrádi vállalkozót 
választaná inkább.  
 
Félegyházi András: Ádám Tamás az elmúlt években több hasonló munkát végzett az 
önkormányzatnak megfelelő jó minőségben, így egyetért a határozati javaslattal és annak 
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
193/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a temető előtti 
járdaszakasz (Mátyás király út) burkolási munkálatainak elvégzésével Ádám Tamás egyéni 
vállalkozót (2023 Dunabogdány, Óvoda u. 16.) bízza meg az ajánlatában (1. számú melléklet) 
szereplő 3.417.000,-Ft+Áfa mindösszesen bruttó 4.339.590,-Ft összegben, mely vállalkozói 
díj tartalmazza a szükséges anyagköltséget és munkadíjat is. 
2) A képviselő-testület a szükséges forrást az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II.11.) számú rendelet 2. számú melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja, 
bruttó 3.500.000,-Ft összegben, a különbözetet, 839.590,-Ft-ot pedig a költségvetés 16. számú 
melléklet általános tartalék sorának terhére biztosítja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Ádám Tamás egyéni 
vállalkozóval Visegrád Város Önkormányzat nevében kötendő vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Fakivágási munkálatokra beérkezett árajánlatok megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Visegrád közterületein a fakivágási munkálatokat korábban eseti megbízási 
jelleggel látták el vállalkozók. Több alkalommal problémát okozott egy-egy veszélyessé váló 
fa kivágásának a gyors és hatékony megszervezése, tekintettel az ilyenkor szükséges árajánlat 
beszerzés és az azt követő megrendeléssel járó adminisztratív feladatokra. Erre tekintettel 
merült fel, hogy a közterületeken található fák kivágásával egy vállalkozót kellene megbízni, 
aki vállalkozási keretszerződés megkötését követően bármikor rendelkezésére állhatna az 
önkormányzatnak, illetve előre ütemezett munkálatokra is igénybe lehetne venni 
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szolgáltatását. Ez a megoldás nemcsak időben, hanem költségben is hatékonyabbá tehetné e 
munkálatok elvégzését. Az önkormányzat felkérésére három vállalkozótól érkezett be 
árajánlat a fenti munkálatok elvégzésére az Eőry és Társa Kft-től, Takács Lászlótól, valamint 
a Forester Kft-től. Az ár, valamint a korábban elvégzett munkák ismerete alapján a kedvezőbb 
ajánlatot az Eőry és Társa Kft nyújtotta be, a másik két, ajánlattevőtől mind óradíjban, mind 
darabárban magasabb ajánlat érkezett. Az Eőry és Társa Kft mellett szól továbbá a helyi 
kötődés és az ebből eredő helyismeret is. Az ez évben szükségessé váló fakivágásokra a Pest 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 2016. szeptember 
1. és 2016. december 31. közötti időszakra az engedélyt az önkormányzat részére megadta. A 
fakivágási munkálatokra az önkormányzat 2016. évi költségvetésének dologi kiadások sora 
terhére bruttó 1.000.000.-Ft keretösszegben az év hátralévő részére pénzügyi fedezetet kell 
biztosítani, amely összeg ezen a soron rendelkezésre áll.   
 
Bártfai István: Most konkrétan meg van, hogy melyik fát és hogyan kellene kivágni, ezért 
véleménye szerint ez az árajánlat arra nem alkalmas, hogy ebben döntést hozzon a képviselő-
testület, mert most nem tudja megállapítani azt, hogy ez a munka 1 millió vagy 800 ezer forint 
lesz.  
 
Félegyházi András: A fa döntésekre vonatkozóan darabár van, tehát ez ebből a szempontból 
konkrét. Ezen felül vannak óradíjak, ami valójában akkor érdekes, amikor olyan helyzet áll 
elő, hogy a VKG csoport valamilyen okból nem győzi a fakivágásokat.  
 
Bálint Zsolt: Egyetért Bártfai Istvánnal abban, hogy most a konkrét fakivágásra kellett volna 
árajánlatot kérni a három vállalkozótól, mert most nem lehet tudni, hogy milyen technikával 
fogja csinálni és az pontosan mennyibe fog kerülni.  
 
Félegyházi András: Valójában ez a keretszerződés nem az ilyen tervezett munkálatokra 
vonatkozik, hanem azokra, amelyek időről-időre adódnak, mert például veszélyessé válik egy 
fa. De továbbra is azt gondolja, hogy értelmezhető egy olyan helyzetre, ami most van, tehát a 
fakivágási engedélyben szereplő 25 fa kivágására. 
 
Bártfai István: Elfogadja a határozati javaslatot, de javasolja, hogy a mostani munkára 
kérjenek be egy konkrét árajánlatot, hogy az önkormányzat tudja, hogy mennyibe fog kerülni.  
Nyilván az 1 millióba benne lesz, tehát nem kell róla külön testületi határozat.  
 
Bálint Zsolt: A Mátyás király utcai tuskók kiszedése nem volt benne az árajánlatba, azokkal 
mi lesz? Ráadásul, ha azt kiszedik, akkor ott nem lesz járda egy darabig.  
 
Félegyházi András: Természetesen a tuskókat csak a járdafelújítással együtt szabad kiszedni, 
a fát viszont most kell kivágni. 
 
Bártfai István: A Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta ezt és ugyanebben maradtak, 
mint amit most polgármester úr mondott. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fakivágási munkálatok 
elvégzésével az Eőry és Társa Kft-t (2025 Visegrád, Lepence völgy 28.) bízza meg a határozat 
mellékletét képező ajánlatában szereplő díjazási feltételekkel. 
2) A képviselő-testület a 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti időszakra a 
fakivágási munkálatok elvégzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 2. melléklet dologi kiadások sora 
terhére biztosítja, bruttó 1.000.000-Ft keretösszegben.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Eőry és Társa Kft-
vel kötendő vállalkozási keretszerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
15. npr: Az Áprily völgyi vízfolyás partoldalának, Újkert és Kilátó utcák melletti 

partfalak omlása (vis maior) miatt önkormányzati tulajdonban keletkezett károk 
helyreállításának tervezésére beérkezett ajánlatok megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A tavaszi, nagy mértékű esőzések miatt Visegrád területén négy helyszínen 
- az Áprily-völgy mederoldalban, az Újkert u. rácsos folyókában, az Újkert utca partfalban és 
a Kilátó u. partfalban – keletkezett „vis maior” jellegű károsodás. Az önkormányzat sikeresen 
pályázott és a helyreállítási költségek becsült értékének 89,97 %-nak megfelelő 47.615.000 Ft 
támogatást nyert, 5.290.782 Ft önerő biztosítása mellett a Belügyminisztériumtól.  A 
helyreállítási munkálatokat megelőzően szükséges a négy helyszínre történő részletes 
geodéziai felmérés, valamint talajvizsgálati jelentés elkészítése, továbbá a négy helyszínre 
történő kiviteli tervdokumentációk szakértő által történő elkészítése. Ezen tervezési 
munkálatok elvégzésére három vállalkozótól érkezett árajánlat Szőke és Társa Kft-től, a 
Schlick Mérnökiroda Kft-től, valamint a MAGMATIC Kft-től. Az ajánlatban szereplő árak 
alapján tehát a legkedvezőbb ajánlatot a Szőke és Társa Kft nyújtotta be. Az árajánlatukban 
szereplő összeg teljes egészében biztosítható az elnyert támogatásból.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta mivel a legalacsonyabb árat a Szőke és társa 
Kft. nyújtotta be, azt javasolja a bizottság elfogadni, de azzal a feltétellel, ha a közbeszerzést 
kiírja az önkormányzat a kivitelezésre, akkor előre szóljanak a Szőke és Társának hogy csak 
akkor adjon be árajánlatot, ha előtte elvégezte azokat a munkákat, amiket meg kellett volna 
csinálnia a Geoszolg Kft-nek.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, 
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 
195/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

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

völgy mederoldal, Újkert u. rácsos folyóka, Újkert u. partfal és a Kilátó u. partfal „vis 
maior” jellegű esőzés okozta károsodások helyreállítása kapcsán a tervezési munkák 
elvégzésével – a legkedvezőbb árajánlat alapján - a Szőke és Társa Kft-t (2084 
Pilisszentiván, Lapka utca 1.B.ép.C.lph.1/3.) bízza meg 2.400.000.-Ft+Áfa, mindösszesen 
3.048.000.-Ft díjért. 

2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő tervezési munkák költségét az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 13. számú 
melléklet 23. vis maior sora terhére biztosítja.  

3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Szőke és Társa Kft.-
vel történő megbízási szerződés megkötésére.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

16. npr: Szavazatszámláló Bizottságok lemondó tagjaik helyett új tagok 
megválasztása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Mint ismeretes Áder János köztársasági elnök 2016. október 2-ra országos 
népszavazást tűzött ki. A választási eljárásról szóló törvény szerint a választások 
lebonyolításában szavazatszámláló bizottságok működnek közre, segítik a jegyző és a helyi 
választási iroda munkáját. A 2014-ben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok közül 
mind az 1-es és a 2-es számú bizottságban is jelezte 1-1 tag, hogy nem tud részt venni az 
október 2-i népszavazáson. Mivel 5 taggal működnie kell a bizottságnak, ezért szükséges 
azokat 1-1 taggal feltölteni. Ennek tükrében jegyzőként javasolja az 1. számú 
szavazatszámláló bizottságba Gorál Évát, illetve a 2. számú szavazatszámláló bizottságba 
Szedlacsek Rozáliát tagként megválasztani.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati 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 
196/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr Szabó Attila Helyi Választási Iroda 
vezetőjének indítványára a „választási eljárásról” szóló 2013. évi XXXVI törvény 24.§ (1) 
bekezdése és 35.§ (2) bekezdése értelmében Visegrád településen működő szavazatszámláló 
bizottságba tagnak, a következő személyeket választja meg: 
01. számú szavazókör: Polgármesteri Hivatal /Visegrád, Fő u. 81./  
 Tag:     Gorál Éva     2025 Visegrád, Sziget u. 9.  
02. számú szavazókör: Áprily Lajos Általános Iskola /Visegrád, Rév u. 12./ 
 Tag:     Szedlacsek Rozália   2025 Visegrád, Tamáshegy 11. 
  

Felelős: azonnal 
Határidő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
17. npr: Visegrád Rákóczi utca 241/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 

telekingatlanon lévő garázzsal kapcsolatban érkezett kérelem 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület még 2014-ben hozott egy olyan döntést, hogy a 
Rákóczi utcában lévő garázssorra földhasználati jogot enged az ingatlanon lévő 
gépjárműtároló tulajdonosainak, mivel az ingatlanok az önkormányzat tulajdonában vannak. 
Idő közben Afra László 2015. április 18-án elhalálozott, a gépjárműtároló (garázs) 
tulajdonjogát Afra Lászlóné örökölte, aki a garázst 2016. augusztus 17-én értékesítette Szabó 
Sándor 2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/b fsz/3. szám alatti lakosnak.   Így most Szabó Sándor 
fordult az önkormányzathoz, hogy egyrészt szeretné megvásárolni az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező 241/2 hrsz-ú ingatlant, abban az esetben, ha nem adja el az 
önkormányzat, akkor kéri a terület használatára az ingatlanon lévő 21 m2 alapterületű 
gépjármű-tároló fennállásáig tartó térítésmentes földhasználati jog gyakorlásának 
engedélyezését. A Ptk erre lehetőséget ad, a kérelmet a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.  
 
Hintenberger András: A bizottság nem javasolja az ingatlan értékesítését, mert a többieknek 
sem adták el, ezért a földhasználati jog biztosítását javasolja ingyenesen, úgy ahogyan a többi 
garázs tulajdonosnak is.  
 
Félegyházi András: Akkor a B) alternatíva határozati javaslatot javasolja elfogadni a 
bizottság. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Nem a konkrét eset kapcsán, de kérdezi, hogy általánosságban, 
elviekben biztos, hogy ez egy jó gyakorlat, hogy földhasználati jogot ingyenesen ad az 
önkormányzat? 
 
Félegyházi András: Ez a testület hozott már erre vonatkozóan döntést, korábbi ilyen hasonló 
esetben.  
 
Bálint Zsolt: Azon el lehetne gondolkodni, ahol új tulajdonos van, ott nem lehetne-e 
változtatni ezen a gyakorlaton. Javasolja, hogy ezt gondolják át és következő ülésre hozzák 
be, addig a Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg.  
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Dr Kucsera Tamás Gergely: Valójában azt vizsgálná meg, hogy akar-e az önkormányzat 
ilyen határozatlan idejű szerződéseket kötni akár ingyenesen, akár pénzért. Tehát elsősorban 
időbeliségében változtatná meg ezeket a szerződéseket, tehát 5-10 évente gondolja ezeket át 
az önkormányzat. Ebben a jelen esetben, mivel már így érkezett a kérelem kapja meg, de ne 
határozatlan időre, hanem csak 5 vagy 10 évre. Közben meg a bizottságok dolgozzanak ki egy 
javaslatot erre.  
 
Félegyházi András: Javasolja, hogy most ne ötleteljenek ezen, két hét múlva ismét lesz 
testületi ülés, ezért javasolja, hogy most vegyék le a napirendről ezt a témát és addigra meg 
lehet ezt vitatni bizottságok előtt. Kérdezte a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a Visegrád Rákóczi utca 241/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
telekingatlanon lévő garázzsal kapcsolatban érkezett kérelem című napirendi pontot levette 
napirendről. 
 

18. npr: Harsányi Tibor a Szent László utca végén a közterületre épített féltető 
fennmaradásával kapcsolatban érkezett kérelme  

 
Félegyházi András: Harsányi Tibor és felesége a Szent László utca 14. szám alatti lakosok az 
utcájukban a közterületre egy lábakon álló féltetőt építettek, tulajdonosi hozzájárulás, illetve 
engedély nélkül. Idén áprilisban kértek fennmaradási engedélyt, az illetékes bizottság a 
kérelmüket megvitatta, de nem adott helyt a kérelemnek és erről a tulajdonosokat tájékoztatta. 
Ezt a választ nem fogadta el a kérelmező és kérte, hogy egy helyszíni szemlén tisztázzuk a 
helyzetet. A helyszíni szemle megtörtént, ahol jegyzőkönyvben rögzítettük, hogy akár meg is 
vásárolnák a területet, vagy szívesen tennének olyan lépéseket, amely a fennmaradást 
eredményezné. De Harsányi Tibor arról is nyilatkozott, amennyiben a testület a kérelmének 
nem ad helyt, akkor a bontási kötelezettségének is eleget tesz. Három megoldás lehetséges, az 
egyik a féltető elbontása és a terület eredeti állapotának helyreállítása, a második az, hogy a 
területet az önkormányzat eladja a kérelmezőknek, a harmadik megoldás pedig az lenne, hogy 
az önkormányzat az épület fennmaradásáig használati jogot biztosít a kérelmezőknek. Ezekkel 
a lehetséges megoldásokkal a Városfejlesztési Bizottság a tegnapi ülésén foglalkozott, ezért 
felkérte Hintenberger Andrást a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Hintenberger András: Mindhárom változatot végignézte a Városfejlesztési Bizottság. Az 
eladási kérelemnek azért nem tudnak eleget tenni, mert amennyiben ezt a közterületet az 
önkormányzat eladja, akkor a fölötte lévő ingatlanoknak a közterület kapcsolatát ezáltal 
megszüntetik. Lehet azt mondani, hogy az az oldal erdővédelmi besorolás miatt beépíthetetlen 
jelen pillanatban, viszont van ott két működő hétvégi ház, amelyek megközelíthetősége erről 
az útról történhet leginkább. A fennmaradási engedélynél, illetve a használati jognál pedig az 
a probléma, hogy a HÉSZ alapján közlekedési területnek minősül és itt csak 
tömegközlekedéssel kapcsolatos építmények helyezhetők el, ez pedig nem olyan építmény, 
amit itt engedni lehet, ezért a Városfejlesztési Bizottság nem tudja ezt a kérelmet támogatni, 
mert a saját önkormányzati rendeletbe ütköznének egy attól eltérő megoldással. Tehát hiába 
nézték végig a lehetséges megoldásokat, sajnos a jelenlegi jogszabályi rendelkezések alapján 
nem tudják a féltető fennmaradását engedélyezni.  
 
Félegyházi András: Tehát az előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati javaslat 
elfogadását javasolja a bizottság. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás 
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nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati 
javaslatot - amely a megvásárlásra irányuló kérelmet nem fogadja el, illetve az elbontásra 
történő felszólításra kéri föl a polgármestert – 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 
197/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

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

Szabályzatról szóló 5/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdés 
értelmében Harsányi Tibor és Harsányi Tiborné tulajdonosok Magasköz utca 14. szám 
alatti ingatlan (514 hrsz) előtt található 550 hrsz-ú önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező közterület fölé épített féltető alatti területrész megvásárlására irányuló kérelmét 
nem fogadja el.  

2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy írásban tájékoztassa 
a tulajdonosokat a képviselő-testületi döntésről és szólítsa fel a féltető elbontására, az 
eredeti állapot, saját költségen történő helyreállítására. 

 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 15. 
 

19. npr: Bíró József kérelme a Visegrád, Fő u. 49. szám alatti önkormányzati lakás 
bérbevételére 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Idősebb Bíró József a Visegrád, Fő u. 49/c. szám alatti önkormányzati 
lakás bérlője idén nyáron elhalálozott. Fia ifjabb Bíró József, aki szintén a lakásban lakott 
édesapjával és jelenleg is ott lakik kérelmezte az önkormányzattól, hogy lakás bérleti jogát a 
továbbiakban részére tartsa fönn.   
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság azt a javaslatot fogalmazta meg a Népjóléti Bizottsággal 
egyetértésben, hogy adja bérbe a lakást az önkormányzat, azzal a feltétellel, hogy 7.100,- Ft 
bérleti díjon felül az erre az ingatlanra vonatkozó adótartozás csökkentését 2.900,- Ft-onként 
törlessze, amit mindig az előző hó 20-ig kell befizetnie, amennyiben nem fizeti, akkor azonnal 
el kell hagynia a lakást.  
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy ha mindenkivel úgy köt szerződést az önkormányzat, 
hogy 3 hónapig nem fizet, akkor kell elhagyni a lakást, akkor az ő esetében sem 1 hónap 
legyen ez az időtartam, mert ez negatív diszkrimináció. 
 
Bálint Zsolt: Sajnos ő már egyszer eljátszotta azt a lehetőséget, mivel lakott ő már 
önkormányzati bérlakásba és igen jelentős hátralékot hagyott maga után. Az önkormányzat 
így is nagyvonalú volt, mert a tartozás egy jelentős összegét átvállalta szociális segély 
formájában.  
 
Bártfai István: Erre a lakásra az előző lakó rendesen fizetett?  
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Dr Szabó Attila: Ez egy szociális bérlakás, tehát elvileg dönthet úgy a képviselő-testület, 
hogy egyedi kérelemre szociális alapon odaadja a lakást. A rendelet pontosan megmondja, 
hogy mennyi a lakásra vonatkozó lakbér. Az előző lakó lakbértartozást halmozott fel, a 
kommunális adót rendesen fizette. Halálával a tartozás az örökösöket terheli egyenlő 
arányban, tehát a bizottsági döntést úgy lehet értelmezni, hogy örökösként a tartozást meg kell 
fizetnie részletekben. A bérleti szerződésben lehet olyan opciót kikötni, ha nem fizet, akkor 
fel kell mondani a szerződését, de ez minimum két hónapos bérleti díj tartozás esetén 
lehetséges.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati 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 
198/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló Visegrád, Fő utca 49/c szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyára Bíró 
József (2025 Visegrád, Fő u. 49/c) által benyújtott kérelmét a Népjóléti Bizottság javaslata 
alapján elfogadja.  
2) A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy „a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint 
a lakbérek mértékéről” szóló 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 20. §. (6) bekezdés d) 
pontja alapján Bíró Józsefnek havi 7.101,-Ft (150Ft/m2/hóx47,34m2) bérleti díj ellenében 
2016. augusztus 18-tól öt év határozott időtartamra 2021. augusztus 17-ig bérbe adja 
Visegrád, Fő u. 49/c. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanát. Bíró József köteles a 
bérleti díjat minden hónap 25-ig előre megfizetni Visegrád Város Önkormányzat részére. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Bíró Józseffel kötendő 
bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
20. npr: Lissé Édességgyár Kft. „Visegrád” névének, címerének valamint 

zászlajának használati kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A Lissé Édességgyár Kft. azzal a megkereséssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy szeretnék elkészíteni egyes városok, köztük Visegrád városának is 
egyedi desszertjét. A díszdobozos desszertekre kerülne föl igény szerint az egyedi Visegrád 
palást, illetve a csokoládé tallérokon jelenne meg címer, valamint egyes nevezetességei a 
városnak és Visegrád neve. A címert és a millenniumi logót csak engedéllyel lehet használni, 
és mivel az utóbbi rendezetlen azt tervező grafikussal, ezért azt kereskedelmi célokra nem 
javasolja engedélyezni. Viszont a névről, a címerről és a zászlóról a képviselő-testület 
szabadon dönthet.  
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Mikesy Tamás: Nem támogatja az engedély kiadását, mert a későbbiek folyamán nem tudják 
ellenőrizi a felhasználás módját, és ez tisztán kereskedelmi célú dolog. Tehát a cég abból akar 
profitot beszedni, hogy Visegrád nevét felhasználja.  

 
Bálint Zsolt: Lehetne kérni pontos tervet, hogy mire szeretnék rátenni. 

 
Félegyházi András: Kétségtelen, hogy jelen esetben megfogalmazható egy ellenérték, tehát 
ennek a vizsgálata helyénvaló lehet.  

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Itt megint mögöttes elvi kérdések jönnek elő, a testület joga, 
hogy mérlegeljen egy-egy ilyen kérelem esetén. Megfontolandó, hogy engedélyt kell-e adni 
ilyen élelmiszer jellegű termék esetében, mert arra is gondolni kell, hogy véletlenül rosszul is 
elsülhet, mert ha a termékkel probléma van, akkor az a negatívum Visegrádra is kihathat. 

 
Félegyházi András: Mivel itt nagyon fontos dolgok hangzottak el, ezért javasolja, hogy 
vegyék le napirendről ezt a témát, mert a kérelmezővel érdemes lenne további egyeztetést 
folyatatni.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a Lissé Édességgyár Kft. „Visegrád” névének, címerének 
valamint zászlajának használati kérelme című napirendi pontot levette napirendről. 
 

21. npr: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester a 2016. júniusra járó 
alpolgármesteri tiszteletdíját 157.045,- Ft-ot nem kívánja felvenni, hanem azt a Visegrádi 
Sport Egyesület Kerékpáros Szakosztálya részére ajánlja fel. Kérdezte a képviselőkeet, aki ezt 
jóváhagyólag 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 
199/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2016. június havi tiszteletdíjának, 157.045- Ft-
nak a felajánlását a Visegrádi Sport Egyesület Kerékpáros Szakosztálya részére. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi Sport 
Egyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 
 

Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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22. npr: Bálint Zsolt képviselői tiszteletdíjának felajánlása 
      Előterjesztő: Félegyházi andrás polgármester 
 
 
Félegyházi András: Bálint Zsolt képviselő a 2016. évre járó augusztus és szeptember havi 
tiszteletdíjának összegét a Visegrádi Sport Egyesület Kerékpáros Szakosztálya részére ajánlja 
fel. A felajánlás a képviselői tiszteletdíj járulékokkal növelt összegére vonatkozik, azaz 
161.980- Ft. Kérdezte a képviselőket, aki ezt jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
200/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő 2016. év augusztus és szeptember hónapra járó 2 havi tiszteletdíjának 
megfelelő összeg, azaz 161.980.- Ft a Visegrádi Sport Egyesület Kerékpáros Szakosztálya 
(2025 Visegrád, Fő u. 81.) részére történő felajánlását. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi Sport 
Egyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
23. npr: Mikesy Tamás képviselői tiszteletdíjának felajánlása 

       Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Mikesy Tamás képviselő a 2016. évre járó május havi tiszteletdíjának 
összegét a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium részére ösztöndíj támogatásra ajánlja fel. 
A felajánlás a 2016. március 1-től az emelt képviselői tiszteletdíj járulékokkal növelt 
összegére vonatkozik, azaz 80.990,-Ft. Kérdezte a képviselőket, aki ezt jóváhagyólag 
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 
201/2016. (09.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő 2016. év május hónapra járó tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 
80.990,- Ft felajánlását a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium (2500 Esztergom, Bottyán 
János u. 10.) részére, ösztöndíj támogatás céljából. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Temesvári Pelbárt 
Ferences Gimnázium kötendő támogatási szerződés aláírására. 
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Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

24. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: A nyáron a Duna parton az esős időjárás miatt elég jelentősen megnőtt  a 
fű, ezúton köszöni Bálint Zsolt és Schüszterl Károly képviselő uraknak, hogy a parlagfű 
kaszálását a megfelelő időpontban elvégezték.  
Köszöni azoknak, akik a szervezetfejlesztő cég által összeállított kérdőíveket kitöltötték.  
 
Bálint Zsolt: Az orosz sírok gondozása nem önkormányzati feladat? Egyszer-kétszer 
megbízott egy személyt, hogy azt pucolja ki, de most nagyon rosszul néz ki.  
 
Félegyházi András: Úgy emlékszik, hogy ez nem az önkormányzat feladata, hanem a 
Magyar Államé, de ennek ellenére köszöni a jelzést, és utána fog nézni.  
 
Bálint Zsolt: A rendezvénytéren van egy kút, ami három hónapja el van dugulva, jó lenne 
eldönteni, mi legyen vele. 
 
Félegyházi András: Meg kell csinálni, ez valóban még nem történt meg.  
 
Mikesy Tamás: A piacfelügyelő küzd vele, már többször megnézte, de nem sikerült 
helyrehozni, valószínűleg itt bontásra fog sor kerülni, akár garanciális munka keretében.  
 
Bálint Zsolt: Megkapta, hogy hol áll jelenleg a tartalék keret és, hogy milyen kiadások 
voltak, és feltűnt egy 450 ezer forintos összeg mozi csőtörés címén, ez mi volt? 
 
Mikesy Tamás: A mozi és a pince között volt egy csőtörés és elfolyt 1300 m³ víz, mikor ezt 
észlelték kértek méltányosságot, hogy a díjat engedjék el, de nem látta, hogy erre milyen 
válasz jött. 
 
Félegyházi András: Úgy emlékszik, hogy a csatorna díjat elengedték a vízdíjat nem.  
 
Bálint Zsolt: Lakossági észrevétel volt, hogy nincsenek kifüggesztve a rendezvényekről, 
koncertekről plakátok, reklámok. Legyen egy hónappal előbb kifüggesztve, hogy milyen 
rendezvény lesz. 
 
Mikesy Tamás: A plakátokat a hivatalos felületekre kiteszik, a megállapításokkal nem akar 
vitatkozni, hiszen jobban lehet reklámozni, ezeken lehet változtatni. Az interneten egyébként 
mindig fönt van, a Visegrádi Hírekbe mindig benne van.  
 
Bálint Zsolt: Két nagyon fontos észrevétel volt még, hogy a tűzijáték után nincs semmi 
program, jó volna például egy utcabál utána. A másik pedig, hogy a városi ünnepség már 
szinte nulla, régen legalább volt főzőverseny, miért nem lehet a városnapon egy olyan 
koncertet rendezni, amire eljönnek az emberek és a kitüntetettek nagyobb közönség előtt 
vehetnék át a díjakat, nem 8 ember előtt.   
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Mikesy Tamás: A tűzijáték után 25 éve nem volt utcabál, legalábbis a város rendezésében 
nem. A művelődési házban nincs apparátus olyan rendezvények átvételére, amit valaki elkezd 
a városban, majd utána azt mondja, hogy vegye át a művelődési ház. 
Kéri a képviselőket, hogy februárba, márciusba jöjjenek el a Kulturális Bizottság ülésére és 
ott kell elmondani a javaslatokat. A városnapon pedig pont a kitüntetettek érdekében kell 
olyan rendezvényt szervezni, ami a kitüntetésekhez méltó és akkor legyen inkább kisebb, de 
exkluzívabb. Ezekkel az idei rendezvényekkel a bizottság egyetértett, ő ezeket hajtotta végre. 
 
Félegyházi András: Mikesy Tamás válaszaival egyetért és elfogadja, aki ezzel nem ért egyet 
a jövőben  a megfelelő időpontban el lehet mondani a javaslatokat. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A bizottsági ülésen felvetette, hogy legyen egy éves 
eseménynaptár, ami többé-kevésbé működik is. Az önkormányzat nem kevés összeggel 
támogatja a civil szervezeteket, tehát a kulturális bizottság elnökének azt javasolja, hogy erős 
koordinációt valósítson meg, ha van ilyen lakossági igény, hogy nagy koncertet, illetve 
rendezvényt szeretnének. Meg kell kérdezni az év elején a civil szervezeteket, hogy ki miként 
tud ebbe becsatlakozni és a válaszok függvényében a támogatás mértékét is függővé lehet 
tenni, tehát működjenek együtt az önkormányzattal. Ha ezt Mikesy Tamás felvállalja, akkor 
nem csak a saját erőforrásaiba szorul be és meglátják, azt, hogy ki az aki kooperációban is 
hajlandó színes Visegrádi életet kidolgozni.  
 
Félegyházi András: Egyebekben több hozzászólás nem lévén a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
    polgármester               jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. szeptember 21-én megtartott nyílt üléséről 

 

 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról 
 

2. Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) 
számú költségvetési rendelet módosítása 

 
3. Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2015/2016. nevelési évi tevékenységéről 

 
4. Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett újabb egyéni 

kérelmek megvitatása  
 

5. A Fő utca 57. (HRSZ:38) számú ingatlanon a hátsó kertben álló önkormányzati 
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6. A 11-es számú főút nyomvonalának geodéziai felmérésére érkezett ajánlatok  
 

7. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet 
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9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 

fordulójához való csatlakozás 
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2 
 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 21-én 
18:30 órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 

 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
Távol maradt képviselők: 

 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Bártfai István képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. 
Ismertette az ülés napirendjét, 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 Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen) a nyílt ülés napirendjét elfogadja. 

1. npr: Beszámoló az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Láng Anikó: Az önkormányzat az első félév alatt 281.000.505 Ft kiadást teljesített 694.548. 
000 Ft bevétel mellett. Ez a bevétel tartalmazza az év eleji nyitó pénzkészletet, az első félév 
tényleges bevétele 312.000.750 Ft volt. Bevételi oldalon el kell mondani, hogy tényleges 
bevételek a tervezett bevételek időarányos szintje fölött teljesültek, különösen örvendetes ez 
az adóbevételek esetében, mivel a 111.000.000 Ft-os önkormányzati közhatalmi bevétel 
meghaladja az éves előirányzat időarányos szintjét, úgy, hogy az adókintlévőségek jelentősen 
csökkentek az előző év hasonló időszakához képest. Kiadási oldalon valamennyi intézmény 
kiadásai az időarányos szint alatt alakultak. A felhalmozási kiadások között jelentősebb volt 
az újrainduló mozival kapcsolatos felújítási kiadások, illetve a rendőrőrs tető szerkezetének a 
felújítása, valamint a hivatal számítástechnikai eszközeinek a korszerűsítése. Elmondható, 
hogy ebben az első félévben jelentős részben a második félév beruházásainak az előkészítése 
folyt, különös tekintettel a árvízvédelmi beruházás II. ütemére. Az I. félév gazdálkodásáról 
szóló beszámolót a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a beszámolót 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 voltak jelen)  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
202/2016. (09.21.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzatának 2016. évi I. félévi beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 
 

Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. npr: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 
(II.11.) számú költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Láng Anikó: Az önkormányzat a 2016. évi költségvetését áprilisban módosította utoljára, 
azóta olyan változások történtek, ami az általános tartalékot nem, a költségvetés szerkezetét 
befolyásolták. Ilyenek a költségnemenkénti átcsoportosítások, különös tekintettel a képviselői 
tiszteletdíjakra, olyan változások, amelyek az intézmények közötti átcsoportosításokat 
eredményezett, illetve voltak olyan kiadások, melyeknek a bevételi fedezete is megvolt. Tehát 
ezek nem változtatták az általános tartalékot, de volt olyan számtalan testületi határozat, 
amely az általános tartalék terhére született és a jelen módosításba ezek a változások lettek 
átvezetve. A módosított költségvetés főösszege 1.735.149.401 Ft a tartalék összege pedig 
154.475.751 Ft, amiből az általános tartalék 111.261.751 Ft. A költségvetés módosítást is 
megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolta. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a költségvetés módosítását 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 voltak jelen)  megalkotta a 14/2016. (IX.22.) önkormányzati rendeletét 
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 
 14/2016. (IX.22.) önkormányzati  rendelete 

 az önkormányzat és intézményei 2016. évi  költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
 
3. npr: Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2015/2016. nevelési évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Félegyházi andrás polgármester 
Meghívott: Gyurián Mária Visegrádi Fellegvár Óvoda vezetője 

 
Félegyházi András: Felkérte Gyurián Mária óvodavezető asszonyt, hogy röviden ismertesse 
a beszámolóját. 
 
Gyurián Mária: Kiegészítve az írásos beszámolót elmondta, hogy egy nagyon sikeres és 
pozitív nevelési év áll a hátuk mögött. Ideális csoportlétszámok voltak, átlagosan 21 fővel, 
minden álláshelyet sikerült betölteni és német nemzetiségi óvodapedagógust is sikerült 
foglalkoztatni. Gazdag és tartalmas családi programokat is tudtak kínálni, amit a 
beszámolóban részletesen kifejtett, de ilyen volt például az úszásoktatás, amit képviselői 
tiszteletdíjból finanszíroztak. Az óvoda kapcsolatai jól működnek, a gyermekvédelmi 
szolgálat tekintetében nagyon pozitív változás történt, mert sokkal több óraszámban vannak 
jelen a településen. A szentendrei Pedagógiai Szakszolgálat egész évben nem tudott 
logopédust biztosítani, ami okozott némi feszültséget a szülők körében, de szerencsére ez az 
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idei évben már megoldódik. Három fejlesztésre szoruló gyermek rendszeresen részt vett a 
fejlesztő foglalkozásokon, amelyet a fenntartó finanszíroz. A tárgyi feltételek kevésbé 
változtak, az idei évben a konyhabútor felújítása volt a jelentősebb beruházás. Minden 
fórumon jelzi a mosdók elavultságát, a tornaszoba és az öltözők hiányát, de remélhetőleg ez 
az óvoda bővítés kapcsán majd megoldódik. Összességében a 2015/2016-os nevelési évben 
végzett óvodai munkát tartalmasnak, aktívnak, nagyon jónak értékeli. A szakmai munka 
magas színvonalú és mindez nem csak szubjektív vélemény, hanem a pedagógus minősítések 
is ezt támasztják alá, a szülői visszajelzések is pozitívak és az elégedettségi felmérések is ezt 
igazolják. 
 
Mikesy Tamás: A Közművelődési Bizottság megtárgyalta a beszámolót, valóban a városban 
nagyon pozitív az óvoda megítélése. Remélhetőleg az épület infrastrukturális problémái is 
megoldódnak hamarosan a bővítéssel és ígéri, hogy a jövőben igyekeznek majd egy kicsit 
nagyobb figyelmet fordítani az óvodára is. Köszöni az óvodai dolgozók munkáját.  
 
Félegyházi András: Való igaz, hogy szerencsére az óvoda működése közel problémamentes, 
tehát a fenntartónak ebbe nem kell beavatkoznia. A műszaki és karbantartási kérdések nyilván 
kezelendők. A beadott pályázati anyagra sajnos válasz még nem érkezett, talán az idén még 
kapunk valamit. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a beszámolót 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 voltak jelen) a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
203/2016. (09.21.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fellegvár Óvoda 
2015/2016. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett újabb 

egyéni kérelmek megvitatása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: Az eredeti előterjesztésben csak két kérelem szerepelt, de a mai napon 
még érkezett hozzá egy. Az első kérelmező a Thermal Hotel Visegrád, a Lepence 1214/4; 
1214/6 hrsz-ú telkek övezeti besorolásának átalakítását kérte termálturisztikai övezetté. A 
Városfejlesztési Bizottság támogatásra javasolta a kérelemben foglaltakat, melyhez két 
kikötést javasol. Egyrészt a településrendezési terv felülvizsgálatát végző tervező vizsgálja 
meg az övezetmódosítás szabályozástechnikai lehetőségeit, különös tekintettel a környezet- és 
természetvédelmi hatóság álláspontjára. Másrészt az övezetmódosítás okozta értéknövekedés 
miatt településrendezési szerződésben kell rögzíteni a kompenzációs feltételeket.  
Továbbá szintén a Thermál Hotel Visegrád kérte az 1213 hrsz-ú telek beépítési 
paramétereinek megváltoztatását étterem és konferenciaterem bővítése érdekében. A 
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Városfejlesztési Bizottság támogatásra javasolta a kérelemben foglaltakat, melyhez két 
kikötést javasol. Egyrészt a településrendezési terv felülvizsgálatát végző tervező vizsgálja 
meg a beépítési paraméterek növekedésének következményeit, különös tekintettel település és 
tájképi szempontból. Másrészt módosítás okozta értéknövekedés miatt településrendezési 
szerződésben kell rögzíteni a kompenzációs feltételeket. 
A mai napon kiküldött harmadik kérelem Radnai Lászlótól a Visegrádi Ingatlanfejlesztő Kft. 
nevében érkezett, mely a 087/10 hrsz-ú várkert telek övezeti besorolásának átalakítására 
vonatkozik Má-2* övezetből üdülőházas üdülőövezetbe. A Városfejlesztési Bizottság 
támogatásra javasolta a kérelemben foglaltakat, melyhez két kikötést javasol. Egyrészt a 
településrendezési terv felülvizsgálatát végző tervező vizsgálja meg az övezetmódosítás és az 
új beépítési paraméterek kialakításának szabályozástechnikai lehetőségeit, hatásait, különös 
tekintettel a település- és tájképi megjelenésre, melynek legmeghatározóbb paramétere a 
megengedett legnagyobb építménymagasság. Másrészt az övezetmódosítás okozta 
értéknövekedés miatt településrendezési szerződésben kell rögzíteni a kompenzációs 
feltételeket, figyelembe véve és beszámítva a korábban a kérelmező és az Önkormányzat által 
megkötött azonos tematikájú szerződéseket. 
 
Hintenberger András: Polgármester úr elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság 
alapvetően egyetértett a kérelmekben foglaltakkal, támogatónak tartja, de azért azt hozzá kell 
tenni, hogy ez nem úgy működik, hogy a város rábólint és akkor mehet minden, hanem ezt a 
létező összes szakhatóságon keresztül kell vinni és csak utána lehet változás. 
 
Félegyházi András: Természetesen a mostani igenlő döntés nem azt jelenti, hogy ez így is 
lesz, hanem először a településrendezési terv készítők megvizsgálják és érdemi döntés majd 
később lesz. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, mindegy egyes 
kérelemről külön-külön kell szavazni. Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben 
szereplő I. számú határozati javaslattal egyetért, 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 voltak jelen)  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
204/2016. (09.21.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy a 1214/4 és1214/6 helyrajzi számú telkek övezeti besorolásának 
megváltoztatását településtervezői vizsgálathoz és a telkek értéknövekedésének kompenzációs 
feltételeit rögzítő településrendezési szerződéshez köti, melynek kötelező tartalmi eleme a 
módosítással érintett telkeken megvalósuló fejlesztés telepítési tanulmányterve. 
2) A Képviselő-testület felkéri Rüll Tamás főépítészt, hogy a településrendezési terv 
felülvizsgálatát végző településtervezőt kérje fel az 1. pontban foglaltak vizsgálatára. 
3) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a kérelmezőt (Thermal 
Hotel Visegrád, 2025 Visegrád, Lepencevölgy, HRSZ:1213) a képviselő-testületi döntésről 
írásban tájékoztassa. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:          Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő II. számú 
határozati javaslattal egyetért, 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 voltak jelen)  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
205/2016. (09.21.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy a 1213 helyrajzi számú telkek beépítési paramétereinek növelését 
településtervezői vizsgálathoz és a telkek értéknövekedésének kompenzációs feltételeit rögzítő 
településrendezési szerződéshez köti, melynek kötelező tartalmi eleme a módosítással érintett 
telkeken megvalósuló fejlesztés telepítési tanulmányterve. 
2) A Képviselő-testület felkéri Rüll Tamás főépítészt, hogy a településrendezési terv 
felülvizsgálatát végző településtervezőt kérje fel az 1. pontban foglaltak vizsgálatára. 
3) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a kérelmezőt (Thermal 
Hotel Visegrád, 2025 Visegrád, Lepencevölgy, HRSZ:1213) a képviselő-testületi döntésről 
írásban tájékoztassa. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:          Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a ma kiküldött előterjesztésben szereplő, a 
várkert 087/10 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos határozati javaslattal egyetért, 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 voltak jelen)  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
206/2016. (09.21.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy a 087/10 helyrajzi számú telek övezeti besorolásának és beépítési 
paramétereinek megváltoztatását településtervezői vizsgálathoz és a telkek 
értéknövekedésének kompenzációs feltételeit rögzítő településrendezési szerződéshez köti, 
melybe belefoglalandók a korábban a kérelmező és az Önkormányzat által megkötött azonos 
tematikájú szerződések, és melynek kötelező tartalmi eleme a módosítással érintett telkeken 
megvalósuló fejlesztés telepítési tanulmányterve. 
2) A Képviselő-testület felkéri Rüll Tamás főépítészt, hogy a településrendezési terv 
felülvizsgálatát végző településtervezőt kérje fel az 1. pontban foglaltak vizsgálatára. 
3) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a kérelmezőt (Radnai 
László, Visegrádi Ingatlanfejlesztő Kft.) a képviselő-testületi döntésről írásban tájékoztassa. 
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Határidő:  azonnal     
Felelős:          Félegyházi András polgármester   
 

5. npr: A Fő utca 57. (HRSZ:38) számú ingatlanon a hátsó kertben álló 
önkormányzati tulajdonú romos épület elbontása, és újjáépítése, rendeltetésének 
megváltoztatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A volt okmányiroda épület telkén a hátsó udvarban van egy pince és 
fölötte egy nagyon régi, romos állapotban lévő használaton kívüli épület, amely telekhatáron 
van és a szomszéd jelezte, hogy veszélyezteti az ingatlanukat. Sajnos ezt az épületet 
megmenteni nem lehet, csak bontani. A bontásra külön nem került összeg betervezésre, de 
mivel az épület belső átalakítására volt, ami viszont előreláthatólag az idén nem tud 
befejeződni, ezért az arra betervezett 6.000.000 Ft-ból a bontáshoz előzetesen kalkulált 
900.000 Ft-ot át lehetne csoportosítani. A bontást valószínűleg nem a VKG csoport végezné, 
tekintettel a munka veszélyességére, viszont utána ők állítják helyre a területet. 
 
Hintenberger András: Arra azért jó lenne vigyázni, hogy a pince megmaradjon. 
 
Mikesy Tamás: A Városfejlesztési Bizottságot kéri, hogy nézzék meg, hogy hogyan lehetne 
jövőre befejezni ennek az ingatlannak a rendbetételét, hiszen már eddig is sokat költöttek rá, 
véleménye szerint már nem lenne sok hátra ahhoz, hogy végleges állapotba kerüljön.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, 
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 voltak jelen)  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2016. (09.21.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy a Fő utca 57. (HRSZ:38) szám alatti ingatlanon a hátsó kertben álló 
önkormányzati tulajdonú romos épületet elbontatja.  
2) A képviselő-testület az épület bontásához szükséges forrás biztosítása érdekében az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú önkormányzati rendelet 
13. számú melléklet 17. okmányiroda belső átalakítása soráról 900.000 Ft-ot a 2. melléklet 
dologi kiadások sorára átcsoportosít.   
3) A képviselő-testület az épület karakterjegyeit megőrző újjáépítését és új funkcióval történő 
felruházását elvben támogatja. Az építés és funkcióváltás finanszírozásáról építészeti tervek 
és tervezői költségvetés alapján foglal állást. 
4) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a szóbeli beadvány 
benyújtóját (Visegrád, Fő utca,  HRSZ: 36/1) a képviselő-testületi döntésről írásban 
tájékoztassa. 
 
Határidő:  1. pont esetében 2016. október 31.  
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  4. pont esetében azonnal    
Felelős:          1. és a 4. pontok esetében Félegyházi András polgármester   
 

6. npr: A 11-es számú főút nyomvonalának geodéziai felmérésére érkezett 
ajánlatok  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A 11-es számú főútnak mintegy 5 km hosszúságú szakasza nem ott 
megy, ahol a térkép szerint mennie kéne és ez bizonyos helyzetekben komolyabb zavarokat is 
tud okozni, ilyen például a rendezési terv, melynek során övezeti határokat nem lehet 
rendesen rögzíteni és ebből számtalan probléma adódhat. Tehát a 11-es számú főutat 
geodéziai értelemben föl kellene mérni és ezt az adatot kell majd szerepeltetni az 
alaptérképen. Rüll Tamás főépítész három szakembertől Bonifert Csabától, Koczó Gyulától és 
Kleszky Gyulától kért ajánlatot a geodéziai felmérések elvégzésére, melyre két szakembertől 
Koczó Gyulától és Kleszky Gyulától érkezett ajánlat, ezek közül a kedvezőbb Kleszky Gyula 
kisvállalkozótól érkezett 800.000.-Ft+ 0% áfa összegben. Az előterjesztés ennek elfogadását 
irányozza elő.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a javaslatot támogatja, elfogadásra javasolja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, 
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 voltak jelen)  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2016. (09.21.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 11-es számú főút 
nyomvonalának geodéziai felmérésével kapcsolatos 1. és a 2. ütemű munkák elvégzésével 
Kleszky Gyula kisvállalkozót (2022 Tahi, Ereszvény u. 91.) bízza meg az ajánlatában szereplő 
tartalommal 800.000 Ft+0%Áfa összegben. 
2) A képviselő-testület a szükséges forrást az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II.11.) számú rendelet 2. melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Kleszky Gyula 
kisvállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
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Dr Szabó Attila: A rendelet megalkotását az indokolja, hogy kötelező az önkormányzatnak 
az egészségügyi alapellátás biztosítása.  Tavaly fogadta el az Országgyűlés az egészségügyi 
alapellátásról szóló törvényt, amelyben leszögezte, hogy a települési önkormányzat ezen 
kötelezően ellátandó feladata körében a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi és a 
védőnői ellátás körzetét rendeletben kell meghatároznia. A rendelettervezetet véleményezés 
céljából Visegrádon egészségügyi alapellátási feladatot ellátó háziorvosnak és a védőnőnek, 
valamint a NEFI-nek elküldtük, amelyek véleménye támogató és elfogadásra javasolják a 
képviselő-testületnek is. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet elfogadásával egyetért, 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 voltak jelen) megalkotta az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 
15/2016.(IX.22.) önkormányzati rendeletet.    
  

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetekről  
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
 

8. npr: Tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatokról 
Előterjesztő: Mikesy Tamás a Közművelődési Bizottság elnöke 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamást a Közművelődési Bizottság elnökét, hogy 
röviden ismertesse az előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: Mindhárom testvérvárosi kapcsolatról, tehát Lancianoról, Parajdról és 
Obergrünzburgról is készült írásos beszámoló. Amikor ez a képviselő-testület megalakult, 
akkor célul tűzte ki, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat a három testvérváros esetében 
szélesíteni fogja. E célt szolgálva tavaly is és idén is létrejött a város költségvetésében a 
testvérvárosi alap. A bizottság félévente megvizsgálja, hogy ennek tükrében van-e változás és 
azt lehet mondani, hogy mindhárom kapcsolat esetében van elmozdulás pozitív irányba, 
magánszemélyek és civil szervezetek is igénybe vették a testvérvárosi alapot. 
 
Félegyházi András: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt megköszönte a tájékoztatót. 
 

9. npr: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 
fordulójához való csatlakozás 

           Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 

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

Dr Szabó Attila: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő idén is kiírta a Bursa Hungarica 
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot. A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 
keretében 2017-ben is - az elmúlt évekhez hasonlóan - „A” és „B” típusú pályázat került 
kiírásra. Visegrádon 2016-ban 8 fő részesült Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat keretében 



11 
 

támogatásban. A támogatás összege minimum havi 1.000 Ft/fő, maximumát az önkormányzat 
anyagi lehetőségeihez mérten állapítja meg, tavalyi évben volt olyan, akinek havi 5000 Ft/fő 
és volt olyan tanuló, akinek 6000,- Ft összegben került meghatározásra. Az önkormányzat 
által megállapított támogatás összegéhez a megyei önkormányzat a saját maga által 
meghatározott keretösszeget biztosítja. A képviselő-testület 730 ezer forintos keretösszeget 
állapított meg az idei költségvetésében ezen pályázatok elbírálására.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
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 voltak jelen)  a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
209/2016. (09.21.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat 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 2017. 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 támogatás keretösszegét, 730.000,- Ft az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 14. melléklet 2. sora terhére biztosítja. 
4) A képviselő-testület a beérkezett pályázatok elbírálását a 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: 2016. október 3. 

 
10. npr: Egyebek 

 
Félegyházi András:  

- A múltkori testületi ülésen volt egy napirendi pont a Lissé Édességgyár névhasználati 
kérelme, amit levett a testület napirendről. Felvette a kapcsolatot az édességgyárral, 
akik megerősítették szándékukat, de a részletes feltételeket, illetve ajánlatokat még 
nem sikerült kimunkálniuk, remélhetőleg a következő testületi ülésre ezt be tudjuk 
hozni. 

- Az út és járdafelújítások lesznek az elkövetkezendő időszakban a városban, 
remélhetőleg november elejére el is készül mindegyik és ezzel együtt folytatódik a 
padok kihelyezése is a közterületeken. 

- Szintén lesznek fakivágások, ott, ahol ez szükséges és engedély van rá. 
- Lezajlott a városnapi ünnepség, a kitüntetések átadása, köszöni azoknak, akik a 

szervezésben részt vettek. 
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- A CBA ügyben az önkormányzat kisajátítási indítványát a Kormányhivatal támogatta, 
viszont volt lehetőség jogorvoslatra, ezzel a tulajdonos élt is, illetve jelezték, hogy 
szándékukban áll megegyezni. Volt is egy találkozó, ahol áttekintették az elmúlt 
három év legfontosabb mozzanatait, a tárgyalás folyamata és a megegyezésnek 
feltételei mások, mint akkor. Amennyiben a bíróság nem utasítja el a Kormányhivatal 
határozatát, akkor Visegrád város tulajdonosként tárgyal majd a továbbiakban.  

- A gát beruházás kapcsán a Közbeszerzési Felügyelethez beadott az önkormányzat egy 
anyagot egy hirdetmény nélküli eljárás megindítására, ezt a felügyelet elutasította, 
mert a jogalapját nem tartotta megfelelőnek, úgyhogy a nyílt közbeszerzési eljárás 
előkészítését a tegnapi nappal megkezdték.  

 
Bálint Zsolt: Ha most nyílt közbeszerzés lesz kiírva, akkor lehet, hogy másik cég fogja 
befejezni az árvízvédelmi beruházást? 
 
Félegyházi András: Nem lehet kizárni.  
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
    polgármester               jegyző 
 
 
 

 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Szám:    26/2016. 
Határozatok száma: 210-226/2016. (10.19.) 
Rendelet száma:  17/2016. (X.20.) 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. október 19-én megtartott nyílt üléséről 

 

1. Beszámoló a 2016. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 

ülés között eltelt időszak eseményeiről 
3. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2/1997. 

(IV.9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
4. Döntés a Börzsönygáz Önkormányzati Gázkereskedelmi és Energetikai Kft 

végelszámolásáról 
5. KNK Adventure tulajdonában lévő, Visegrád 64/1 hrsz közterületen álló 

túraszervező fogadóépület adásvételével kapcsolatos ajánlat megvitatása 
6. Önkormányzat általános jogi (ügyvédi) feladatainak, képviseletének ellátására 

adott megbízás módosítása 
7. Biomassza üzemű kazánok üzemeltetéséhez szükséges fa fűtőanyagra, valamint 

favágásra, gallyazásra, kaszálásra érkezett ajánlatok megvitatása 
8. Visegrád, Sziget utca 11. számú társasház homlokzati és terasz hőszigetelési és 

burkolat felújítási kivitelezési munkák” közbeszerzési eljárásának lezárása és újabb 
közbeszerzési eljárás kiírása 

9. Fő u. 57. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan kazán cseréje  
10. Lissé Édességgyár Kft Visegrád város nevének, címerének, „logojának” használati 

kérelme 
11. Védőnői Szolgálat részére gyermek hallásvizsgáló készülék beszerzése 
12. Mátyás Király Művelődési Ház 2017. évi rendezvényszervezésére pénzügyi forrás 

biztosítása 
13. Nagy László kérelme a tulajdonát képező Visegrád 147 hrszú ingatlan és az 

önkormányzati tulajdonban álló 148, 154/2 és 155/2 hrszú ingatlanok 
telekalakítására és telekalakítással egybekötött ingatlan-csereszerződésre 
vonatkozóan 

14. Útjavítási munkákra érkezett ajánlatok megvitatása  
15. Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
16. Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
17. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 19-én 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal 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 jegyző  
 
 

 
Távol maradt képviselők: 

 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
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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 napirendjét, 
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 nyílt ülés napirendjét elfogadja. 

1. npr: Beszámoló a 2016. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft.  

 
Félegyházi András: Felkérte Cseke Lászlót a Pro Visegrád Kft. ügyvezetőjét, hogy röviden 
ismertesse beszámolóját. 
 
Cseke László: Az időjárásnak és a sok munkának köszönhetően egyértelműen sikeres volt a 
32. Palotajátékok rendezvénysorozat. A látogatói létszámmal és a megrendezett programokkal 
elégedettek lehetnek, az új rendszer is pozitívan vizsgázott. Sokan üdvözölték azt, hogy a 
királyi palotába és a Salamon toronyba rendezvények voltak és így a karszalaggal ezek is 
látogathatóak voltak. Ez egyébként az anyagiakban is meglátszódik, mert 25 millió forint 
fölött volt a jegybevétel és az, hogy 2 millió forint fölötti nyereséget értek el, az ennek a 
rendszernek is köszönhető. Nagyon köszönte azoknak a munkáját, akik a rendezésben részt 
vettek. 
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót. A 
bizottsági ülésen egy-két javaslat merült föl a jövőt illetően, de ezt majd a jövő évi 
rendezvény kapcsán a szervezőkkel fogják megvitatni. Megköszönte Cseke László munkáját 
és elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Félegyházi András: Megköszönte Cseke László munkáját és örömét fejezte ki a tekintetben, 
hogy a rendezvény kapcsán egy egész kis rendezői csapat kezd kialakulni, akik le tudnak 
venni terhet Cseke László válláról és nagyban segítik az ő munkáját. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés és egyéb hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a beszámolót 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 
210/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Cseke László a 
Pro Visegrád Nonprofit Kft ügyvezetőjének beszámolóját a 2016. évi Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok rendezvényről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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2. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a 
két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel az írásbeli előterjesztéshez kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a beszámolót 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 
211/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2016. szeptember 8. – 2016. szeptember 21. 
közötti időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2/1997. 

(IV.9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az országgyűlés tavaly fogadta el a kéményseprőipari közszolgáltatások 
igénybevételéről szóló jogszabályt, melynek értelmében 2016. július 1-től a lakossági 
kéményseprőipari szolgáltatási tevékenységet a katasztrófavédelmi szervezet látja el. A 
lakosság tekintetében ez a szolgáltatás ingyenes, viszont közületi szektor esetében továbbra is 
szerződést kell kötni, meghatározott céggel. Pest megye területén három olyan szervezet van, 
akik közül választani lehet a szerződés kötésre, a feladatok ellátására. Mivel ezt a szolgáltatói 
tevékenységet felsőbb szintű jogszabály szabályozza, ezért azokat helyi rendeletben nem lehet 
újraszabályozni, így az önkormányzat ilyen tárgyú rendeltét teljes egészében hatályon kívül 
kell helyezni. Másrészt az önkormányzatnak kéményseprőipari szolgáltatás ellátására 
szerződést kell kötnie. A legkedvezőbb ajánlatot a Magyar Kéményseprőipari Kft. adta, ez 
van a legközelebb, tehát velük javasolt szerződést kötni.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, mivel más választása nem nagyon van az 
önkormányzatnak, a legolcsóbb ajánlatot adót javasolják, akik érdiek, ők vannak a 
legközelebb Visegrádhoz, de, hogy pontosan mennyibe fog kerülni, az abból az árlistából nem 
számítható ki, amit előzetesen benyújtottak.  
 
Félegyházi András: Ez valóban igaz, de a félreértések elkerülése végett fontos 
kihangsúlyozni, hogy ez csak a közületekre vonatkozik a lakosságnak ingyenes lesz a 
szolgáltatás.  
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Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki a rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja egyhangúlag 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
nem volt jelen) a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2/1997. 
(IV.9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 17/2016.(XI.20.) 
önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2016. (XI.20.) önkormányzati rendelete 

a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló  
2/1997. (IV.9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Félegyházi András: Az előterjesztésnek van egy második része is, mégpedig az, hogy a 
kéményseprőipari közszolgáltatót ki kell választani. Kérdezte a képviselőket, aki az 
előterjesztésben szereplő 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 
212/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kéményseprő-ipari 
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (1) bekezdés b) pontjában és a 10.§ (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltakra a kéményseprő-ipari közszolgáltatást az önkormányzat és 
intézményei (Visegrádi Polgármesteri Hivatal, Mátyás Király Művelődési Ház, Városi 
Konyha és Fellegvár Óvoda) esetében 2016. november 1-től a Magyar Kéményseprő Kft 
(székhely: 2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. u. 5., www.magyarkemenysepro.hu) kéményseprő-
ipari szolgáltatóval látja el a szolgáltató által alkalmazott díjszámítás alapján. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Magyar 
Kéményseprő Kft-vel kötendő szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Döntés a Börzsönygáz Önkormányzati Gázkereskedelmi és Energetikai Kft 

végelszámolásáról 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Börzsönygáz Kft-ben az önkormányzat 36 másik önkormányzattal együtt 
tagként szerepel. Az utóbbi években a gázár megállapítása központilag történik, ebből 

http://www.magyarkemenysepro.hu/
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kifolyólag ez a gazdasági társaság létjogosultságát veszítette. Az önkormányzat 520 ezer 
forint névértéken vesz részt ebben a gazdasági társaságban. Gyakorlatilag az önkormányzat 
már megpróbálta az üzletrészét értékesíteni, kiírásra is került egy pályázat, de az 
eredménytelenül zárult. A múlt hónapban volt egy taggyűlés, ahol megállapították, hogy nincs 
olyan alternatíva, mellyel a Kft.-t a továbbiakban életben lehetne tartani, ezért annak 
végelszámolásáról döntött. Mivel a Kft 11 millió forint pénzbetéttel rendelkezik és nincs 
hitelezői állomány, ezért a gazdasági társaságot végelszámolással meg lehet szüntetni. 
Gyakorlatilag ehhez minden tagönkormányzatnak döntést kell hoznia. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képoviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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 
213/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzat a 
Börzsönygáz Önkormányzati Gázkereskedelmi és Energetikai Kft-ben lévő üzletrésze 
értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázata eredménytelen, mivel az ajánlatételi 
határidőig egyetlen ajánlat sem érkezett. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Börzsönygáz Önkormányzati Gázkereskedelmi és 
Energetikai Kft 1/2016. (09.14.) taggyűlési határozatával, azaz a Kft végelszámolásával 
egyetért és támogatja a végelszámolás megindítását.   
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Börzsönygáz Önkormányzati 
Gázkereskedelmi és Energetikai Kft-t a képviselő-testületi döntésről írásban tájékoztassa. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

5. npr: KNK Adventure tulajdonában lévő, Visegrád 64/1 hrsz közterületen álló 
túraszervező fogadóépület adásvételével kapcsolatos ajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az önkormányzat a KNK Adventure Kft-vel 2013. április 1-jén kötött 
közterület használati bérleti szerződést a KRESZ Park területén található 100 m2-es területrész 
használatára határozott időre, 2018. április 1. napjáig. A bérelt közterületen egy, a Kft 
tulajdonában lévő, 25,42 nm-es, elektromos árammal felszerelt, könnyűszerkezetes, lábon 
álló, elbontható, faépítésű túraszervező fogadóépület áll, melyet annak tulajdonosa 
működtetett. 2016. augusztus 11-én kelt levelében polgármester úr a közterület használati 
bérleti szerződést – a közterület-használati díj nem fizetése miatt – 2016. augusztus 31. nappal 
felmondta. Ezt követően a cég ügyvezetője Dr. Koncz Áron túraszervező fogadóépület eladási 
szándékával kereste meg az önkormányzatot és ajánlatában a pavilon vételáraként 500.000.-
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Ft+Áfa, mindösszesen 635.000.-Ft összeget jelölt meg. A közterület használati díj tartozás 
levonásra kerülne a vételárból. 
 
Bártfai István: A Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a kérelmet és elfogadásra javasolja. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta és szintén elfogadásra javasolja, és a forrást is 
biztosítja.  
 
Mikesy Tamás: A vételárban a riasztó is benne van? 
 
Dr Szabó Attila: Igen 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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 
214/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KNK Adventure 
Kft (1024 Budapest, Ady Endre u. 19.) tulajdonában lévő 25,42 nm-es, elektromos árammal 
felszerelt, könnyűszerkezetes, lábon álló, elbontható, faépítésű túraszervező fogadóépületet 
500.000.-Ft+27%Áfa, összesen 635.000.-Ft összegért megvásárolja, azzal, hogy az eladó 
önkormányzat felé fennálló 169.337.-Ft összegű közterület-használati díj tartozását a 
vételárba beszámítani rendeli. 
2.) A Képviselő-testület az 1. számú mellékletben szereplő adásvételi szerződést és a 2. 
számú mellékletben szereplő kompenzációs megállapodást elfogadja.  
3.) A Képviselő-testület az ingó vételára és a KNK Adventure Kft önkormányzat felé 
fennálló tartozása közötti különbözeti összeget, 465.663.-Ft-ot az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora 
terhére biztosítja. 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a KNK 
Adventure Kft képviselőjével, Dr. Koncz Áron ügyvezetővel kötendő adásvételi szerződés és 
kompenzációs megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: Önkormányzat általános jogi (ügyvédi) feladatainak, képviseletének 

ellátására adott megbízás módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Korábban már született arról döntés, hogy a Dr Buczkó Ügyvédi Iroda 
fogja ellátni a jövőben az önkormányzat jogi képviseletét. Erre azért volt szükség, mert Dr 
Kiss György korábbi jogtanácsos bejelentette, hogy a szerződését fölmondja, mert nyugdíjba 
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vonul. Az új ügyvéd jelezte, hogy időközben egy olyan nagy léptékű megbízást kapott, ami 
nem teszi lehetővé, hogy az önkormányzat ügyeit vigye, ezért javasolta, hogy a Czövek és 
Deme Ügyvédi Irodát bízza meg az önkormányzat, akik egyébként ugyanezen az áron tudják 
vállalni és egyébként is ők voltak megjelölve a Buczkó Iroda helyetteseként.  
Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő 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 
215/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, mivel a Buczkó Ügyvédi Iroda 
időközben felmerült egyéb megbízások miatti leterheltsége okán az Önkormányzat általános 
jogi (ügyvédi) feladatait, képviseletét nem tudja ellátni, a 96/2016. (04.27.) Ökt határozatát, 
visszavonja, az Ügyvédi Irodával szerződést nem köt.  
2) A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy Visegrád Város Önkormányzat általános jogi 
(ügyvédi) feladatainak, képviseletének ellátására 2016. október 20-tól határozatlan 
időtartamra megbízza a Czövek és Deme Ügyvédi Irodát (1055 Budapest, Stollár Béla u. 18.) 
havi 250.000.-Ft+áfa átalánydíjért.  
3) A képviselő-testület a 2. pontban szereplő megbízási díjat az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet dologi 
kiadások egyéb üzemeltetés sora terhére biztosítja.   
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Czövek és Deme 
Ügyvédi Irodával kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
7. npr: Biomassza üzemű kazánok üzemeltetéséhez szükséges fa fűtőanyagra, valamint 

favágásra, gallyazásra, kaszálásra érkezett ajánlatok megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Néhány évvel ezelőtt bizonyos önkormányzati épületeknél áttértek a 
fatüzelésre, amelyhez tűzifát is kell vásárolni. A tavalyi évben gyakorlatilag nem volt szükség 
erre, mert a korábbi évben felhalmozott mennyiség elég volt. Egyrészt az idei és a jövő évre 
vonatkozóan kellene most tűzifa beszerzésről dönteni, ezért van most szó 180 erdei köbméter 
fáról.  
A másik határozati javaslat pedig több rész ajánlatról szól. Ezek az Eőry és Társa Kft által 
már elvégzett munkák, amelyek elérik együttesen az 500 ezer forintos értékhatárt, így a 
képviselő-testületnek ezt jóvá kell hagynia. Két esetben önkormányzati terület megtisztítása 
volt a feladat, ami egyébként Hintenberger András képviselői tiszteletdíj felajánlásának 
felhasználásával történt. Voltak kisebb takarítási, bozótirtási munkák a nyáron, volt egy olyan 
eset Szentgyörgypusztán, ahol elektromos vezetékekre veszélyessé vált magas fák kivágását 
azonnal el kellett végezni, ami egyébként magasabb összegről szólt, mint 500 ezer forint, de 
itt rögtön intézkedni kellett. Voltak ezen kívül is még fakivágások például a Mátyás király 
utcában, az Erdőalja utcában, a Somfa utcában, melyek több szakaszban történtek. Tehát 
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összességében ezeket tartalmazza a II. számú határozati javaslat. A költségek egy része 
adótartozással kapcsolatos elszámolás, jelenleg nincs adótartozása a cégnek. Ahol nem volt 
előzetes árajánlat, ott olyan korábban a testületi ülésen jóváhagyott egységárakkal számoltak, 
amely egységárak a közepesen nehéz vagy nagyon nehéz kategóriába tartoznak.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja mindkét javaslatot. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőkeet, aki az előterjesztésben szereplő I. számú 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 
216/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egészségház, mozi és 
a polgármesteri hivatal épületeiben lévő biomassza üzemű kazánok üzemeltetéséhez, 
2016/2017-es téli szezonban előreláthatóan szükséges 180 erdei m3 tűzifát 20.000 Ft/m3+áfa 
áron összesen: 3.600.000.-Ft+áfa, mindösszesen:4.572.000.-Ft ellenében Eőry és társa Kft.-
től (2025 Visegrád, Lepence völgy 28.) vásárolja meg. 
2) A képviselő-testület a 180 m3 tűzifa megvásárlásához szükséges összeg közül 3.200.400.-Ft-
ot az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 
Önkormányzat költségvetésének dologi kiadása sora terhére és a maradék összeget 
1.371.600.-Ft-ot a 16. számú melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében az Eőry és társa Kft-től az egészségház, mozi és a polgármesteri 
hivatal épületeiben lévő biomassza üzemű kazánok üzemeltetéséhez szükséges fa 
tüzelőanyagot rendelje meg. 
 

Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő II. számú 
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 
217/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja Félegyházi 
András polgármester az Eőry és társa Kft-től (2025 Visegrád, Lepence völgy 28.) lakossági 
bejelentésre az alábbi munkákra történt megrendeléseit:  
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a) Fellegvár Óvoda melletti terület takarítása (bozótirtás, kaszálás, kivágott fák, gallyak 
elszállítása) 156.000.-Ft+27%Áfa=198.120.-Ft, 

b) Visegrád Doboshegyi út melletti terület bozótirtása, kaszálása, gallyazása, kivágott 
fák, gallyak elszállítása,104.000.-Ft+27%Áfa=132.080.-Ft, 

c) 12 db fa kivágása és a kivágott fák, gallyak eltakarítása, (Erdőalja u. 1. (1566 hrsz) 2 
db nyárfa, Mátyás király út 90. (839 hrsz) 3 db nyárfa, Mátyás király út 6. szám 
mögötti terület 1 db fűz és 1 db égerfa, Mátyás király út 60-62. 4 db égerfa, Somfa u. 
2. (Szentgyörgypuszta) 1 db fűzfa) 1.300.000.-Ft+27%Áfa=1.651.000.-Ft,  

d) Visegrád Szentgyörgypusztán (Hársfa, Áprily völgy) elektromos vezetékek 
fölszabadítása (gallyazás, kivágott fák, gallyak elszállítása), 948.000.-Ft+27%Áfa= 
1.203.960.-Ft 

e) Duna-parti, Apátkúti patak, Óvoda melletti területeken kaszálási munkák. (lakossági 
bejelentés) 213.400.-Ft+27%Áfa= 271.018.-Ft. 

2) A képviselő-testület Hintenberger András képviselő 2016. március, április, május 
hónapokra járó tiszteletdíjából 198.120.-Ft felajánlását a Fellegvár Óvoda melletti terület 
takarítására (bozótirtás, kaszálás, kivágott fák, gallyak elszállítása) jóváhagyólag elfogadja. 
3) A képviselő-testület a Visegrád Doboshegyi út melletti terület bozótirtására, kaszálására, 
gallyazására, 12 db fa kivágása és a kivágott fák, gallyak eltakarítására, Visegrád 
Szentgyörgypusztán (Hársfa, Áprily völgy) elektromos vezetékek fölszabadítására és a Duna-
parti, Apátkúti patak, Óvoda melletti területeken kaszálási munkákra 1.000.000.-Ft-ot az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet Önkormányzat 
költségvetésének dologi kiadása sora és a maradék összeget 2.258.058.-Ft-ot a 16. számú 
melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
  

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
8. npr: Visegrád, Sziget utca 11. számú társasház homlokzati és terasz hőszigetelési és 

burkolat felújítási kivitelezési munkák” közbeszerzési eljárásának lezárása és újabb 
közbeszerzési eljárás kiírása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület a szeptember 8-i ülésén döntött arról, hogy a Sziget 
utca 11. számú társasház homlokzati és terasz hőszigetelési és burkolat felújítási kivitelezési 
munkáira közbeszerzési eljárást indít, mivel az előzetesen becsült költségek a közbeszerzési 
értékhatárt meghaladják. Az ajánlattételre felkért vállalkozók közül határidőre egyik 
vállalkozás sem adott be ajánlatot, ezért a bíráló bizottság megállapította, hogy az eljárás 
eredménytelen volt. Ennek tükrében javasolt ismételt közbeszerzési eljárás kiírása, előleg 
mértékének meghatározásával a vállalkozóval megkötött szerződés értékének 5%-ában, valamint 
20%-os illetve 50%-os készültségi foknál részszámlázási, továbbá hosszabb kivitelezési 
lehetőség (2017. szeptember 30.) biztosításával.  
 
Félegyházi András: A vállalkozók által jelzett problémákat igyekeztek figyelembe venni, 
úgymint kivitelezési határidő hosszabbítása, vagy részszámlázás, tehát ezek most beépítésre 
kerültek az ajánlattételi felhívásba. Volt olyan vállalkozó, aki azt jelezte, hogy ez a munka 
nem érdekli, őket már nem hívjuk meg, viszont az előző körhöz képest még két vállalkozót 
javasol meghívni. 
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Bálint Zsolt: Azért a munkát ne húzza el a kivitelező 5-6 hónapig.  
 
Félegyházi András: Ez nem érdeke a cégeknek sem, de természetesen erre figyelni fognak.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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 
218/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Visegrád, Sziget u. 
11. számú társasház homlokzat és terasz hőszigetelési és burkolat felújítási kivitelezési 
munkák” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés a) 
pontja értelmében a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, 
hogy a meghívott ajánlattevők nem nyújtottak be ajánlatot az eljárásban. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Visegrád, Sziget u. 11. számú társasház homlokzat 
és terasz hőszigetelési és burkolat felújítási kivitelezési munkák” tárgyban újabb a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) és (2) bekezdés szerinti nemzeti 
értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli közvetlen meghívásos közbeszerzési eljárást indít meg. 
3) A képviselő-testület a „Visegrád, Sziget u. 11. számú társasház homlokzat és terasz 
hőszigetelési és burkolat felújítási kivitelezési munkák” tárgyában megindított közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
4) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás kapcsán 
ajánlattételre 4 ajánlattevőt hív fel, melyek az alábbiak: 

1. ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft (2100 Gödöllő, Rét utca 37., asz.: 
12000980-2-13, ügyvezető: Molnár József, epkomplex@epkomplex.hu) 

2. Best Solution Konstruct Kft (3021 Lőrinci, Rákóczi utca 65., adószám: 14542831-2-
10, ügyvezető: Bölkei Sándor, bolkei@felujit.com) 

3. ÉPUT Kkt. (2023 Dunabogdány, Cseresznyés utca 5., Spanisberger János vezető 
tisztségviselő, j.spanisberger@gmail.com) 

4. Herr János egyéni vállalkozó (2023 Dunabogdány, Ág utca 2., 
herr.janos3@gmail.com) 

 
Határidő: eljárás megindítása 2016. október 24. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

9. npr: Fő u. 57. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan kazán cseréje  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A volt okmányiroda épületében tönkre ment a gázkazán, ki kell cserélni. 
A hivatal két ajánlatot kért be olyan vállalkozóktól, akik a közelmúltban végeztek ilyen 
jellegű munkát az önkormányzatnak. A vállalkozók különféle megoldási javaslatot adtak be 
műszaki tartalommal és árajánlattal. A műszaki ügyintéző kollégával hosszasan áttekintették 
az ajánlatokat, bizottság is megtárgyalta és arra jutottak, hogy most ebben az esetben a 

mailto:info@ekbutepito.hu
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drágábbik a kedvezőbb, mert a műszaki tartalma sokkal magasabb és jobb minőségű kazánt 
ajánlott. Tehát a határozati javaslatban Szabó János egyéni vállalkozó ajánlatát javasolja 
elfogadni. 
 
Bártfai István: Ugyan a Városüzemeltetési Bizottság ülésén hosszas vita alakult ki, de végül 
úgy döntöttek, hogy a magasabb ajánlatot javasolják elfogadásra, a polgármester úr által 
ismertetettek miatt. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság is azt javasolja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta:  

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
219/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képező árajánlatban szereplő tartalommal a Visegrád, Fő u. 57. szám alatt lévő 
önkormányzati tulajdonú ún. rendőrségi épület fűtésrendszerének javítási munkáira Szabó 
János egyéni vállalkozót (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 90.) 1.286.079.-Ft+27%áfa 
összesen 1.633.320.-Ft vállalkozási díj ellenében megbízza.  
2) A képviselő-testület Visegrád, Fő u. 57. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú ún. 
rendőrségi épület fűtésrendszerének javítási költségét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 13. számú melléklet 17. 
(Okmányiroda belső átalakítása) sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Szabó János 
egyéni vállalkozóval Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést kösse 
meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Lissé Édességgyár Kft Visegrád város nevének, címerének, „logojának” 

használati kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: Ez a kérés már volt egyszer napirenden a szeptember 8-i ülésen, de 
lekerült napirendről, mert úgy tűnt, hogy hiányzik néhány információ a döntéshez. Tekintettel 
arra, hogy a rendeletben az üzleti típusú felhasználás ellentételezése szerepel, mint fogalom és 
ezzel kapcsolatban a cég nem adott ajánlatot. Felkérte Radnai Lászlót, aki marketinges 
ügyekben szokott segítségére lenni az önkormányzatnak, hogy vegye fel a kapcsolatot a 
céggel. Ő ezt egyébként ellentételezés nélkül megtette, kérte, hogy helyezzék üzleti térbe a 
kérésüket. Ehhez képest a cég adott egy árajánlatot, hogy mennyiért gyártaná le nekünk a 
csokoládét, de ez azt jelentette volna, hogy ad a város név és címer használatot és 
vásárolhatna csokoládét sok pénzért. Mivel egyrészt ezt a város nem kérte, másrészt nem 
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győződtek meg arról sem, hogy ez valóban egy prémium kategóriás desszert lenne, ezért 
szerepel a határozati javaslatban a kérelem elutasítása. 
 
Mikesy Tamás: Örül neki, hogy erre az elhatározásra jutottak, mert ő már korábban is látta, 
hogy ez nem éppen kedvező ajánlat az önkormányzatra nézve. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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 
220/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem engedélyezi a Lissé 
Édességgyár Kft. (8360 Keszthely, Külső-Zsidi u. 2.) részére a Visegrád nevének, címerének 
és Milleniumi logojának használatát a Kft. által előállított desszertek csomagolásán, mivel 
azok kereskedelmi célokra történő felhasználása ellentétes a Visegrád címerének és 
zászlajának alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló 9/1991. (XI.27.) 
önkormányzati rendelet rendelkezéseivel. 
3) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a testület döntéséről 
írásban értesítse a Lissé Édességgyár Kft.-t. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

11. npr: Védőnői Szolgálat részére gyermek hallásvizsgáló készülék beszerzése 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Balogh Zoltánné védőnő jelezte, hogy elromlott a Védőnői Szolgálat 
hallásvizsgáló (audiométer) készüléke, ami az ide vonatkozó rendelet szerint kötelező 
felszereltsége a rendelőnek. Egy ilyen új hordozható készülék ára 200.000,- Ft. A védőnői 
szolgálat ilyen mértékű eszközfejlesztésére nem került betervezésre forrás a 2016-os 
költségvetésben, ezért szükséges most erről döntenie a képviselő-testületnek.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és természetesen javasolja a készülék 
beszerzését, de az volt a bizottság javaslata, mivel a védőnő Kisorosziban is ellátja a feladatot, 
ezért a kisoroszi önkormányzat is vállaljon anyagi részt a készülék beszerzésében. 
 
Félegyházi András: A Pénzügyi Bizottság ülése óta még nem sikerült fölvenni a kapcsolatot 
a Kisoroszi Önkormányzattal. Egyébként a bizottság által fölvetettekkel elviekben egyetért, 
de úgy gondolja, hogy ennél a jelenlegi 200.000,- Ft-os tételnél egy közös tulajdon 
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valószínűleg bonyolultabbá tenné az életét mindenkinek. Tehát ettől véleménye szerint 
eltekinthetnének most. Az volna a javaslata, hogy a jövőben, ha valamilyen eszköz 
beszerzésre lesz szükség, akkor azt Kisoroszi vegye meg. Meg kell kérni a védőnőt, hogy 
legközelebb, ha ilyen van, akkor a Kisoroszi Önkormányzatot is keresse meg, illetve az 
önkormányzat is fölveszi velük a kapcsolatot.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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 
221/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Védőnői Szolgálat 
részére 1 db szűrőaudiométer készüléket vásárol a Rextra Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft-től 
199.000,-Ft összegben. 
2.) A képviselő-testület a szükséges forrást az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
3.) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a készülék 
megvásárlására.  
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
12. npr: Mátyás Király Művelődési Ház 2017. évi rendezvényszervezésére pénzügyi 

forrás biztosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az idei évben 5 millió forint lett betervezve a piactéri rendezvények 
finanszírozására, de az mindenképpen látszik, hogy ezeknek a jó rendezvényeknek az 
előkészítésére, megrendelésére csak akkor kerülhet sor, amikor az önkormányzat elfogadja az 
adott évi költségvetését, ami februárban van és akkor már nem biztos, hogy május elejére jó 
fellépőt lehet szerződtetni. Ezért fölmerült az a javaslat, hogy az idei évben már biztosítsák 
azt a szükséges összeget, amely a 2017-es rendezvények előkészítéséhez szükséges. A jövő 
évben pedig már a 2018-as év finanszírozását tervezzék be majd.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, javasolja az összeg biztosítását, mert ez kell 
ahhoz, hogy nívós előadókat lehessen hívni. 
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság szintén támogatja ezt a javaslatot. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
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 
222/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Közművelődési, Oktatási, 
Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatára úgy dönt, hogy a 2017. évben illetve azt 
követő minden évben a rendezvénytéren megvalósuló programok finanszírozására a Mátyás 
Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár részére 5.000.000.-Ft-ot biztosít.  
2) A képviselő-testület a 2017. évben a rendezvénytéren megvalósuló programok 
finanszírozásához szükséges összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II.11.) rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

13. npr: Nagy László kérelme a tulajdonát képező Visegrád 147 hrszú ingatlan és az 
önkormányzati tulajdonban álló 148, 154/2 és 155/2 hrszú ingatlanok 
telekalakítására és telekalakítással egybekötött ingatlan-csereszerződésre 
vonatkozóan 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Nagy László a Schulek utca 147 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kérelemmel 
fordult az Önkormányzathoz, melyben az önkormányzati tulajdonban álló 148 hrsz-ú ingatlant 
érintően az ingatlanok határvonalának rendezése érdekében területcserét ajánlott fel, mert az 
utcafronti telekhatára szabálytalan és szeretné egyenesre alakítani. Bonifert Csaba földmérő a 
szükséges földmérési munkákat elvégezte és elkészítette a vázrajzot. A telekalakítás 
eredményeként  a Nagy László tulajdonát képező 147 hrsz-ú ingatlan területnagysága 6 nm-el 
csökken, az önkormányzaté pedig ennyivel növekszik. Nagy László a területcsökkenés 
kompenzációjára nem tartott igényt, a különbözet-részt a telekhatárok kiigazítása, rendezése 
érdekében közérdekből, térítésmentesen Visegrád Város Önkormányzata tulajdonába adja és 
az önkormányzat számára telekalakítással egybekötött csereszerződés megkötésére tett 
ajánlatot. Tehát a testületnek az előterjesztés mellékletét képező vázrajzot kell jóváhagynia, 
illetőleg ezt a csere jogügyletet. A szerződést az önkormányzat ügyvédje Dr Kiss György 
készíti el. 
 
Bálint Zsolt: Ennek a költségét ki fizeti? 
 
Dr Szabó Attila: Nagy László levelében vállalta a költségek megfizetését.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve több hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
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 
223/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád 147, 148, 
154/2 és 155/2 helyrajzi számú földrészletek telekalakításához készített, a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által záradékolt 
mellékletben szereplő változási vázrajzot az abban szereplő tartalommal jóváhagyja. 
2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy Nagy László (2120 Dunakeszi, Folyam u. 13/B) 
tulajdonát képező Visegrád 147 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú 2168 m2 
nagyságú ingatlan telekalakítás utáni 2162 m2 nagyságúra történő csökkenése miatti 6 m2 
különbözet-rész térítésmentes tulajdonba adását elfogadja, oly módon, hogy a birtokba vett 6 
m2-es területrész ezáltal az újonnan kialakított Visegrád 155/2 hrsz-ú, 2069 m2 alapterületű, 
kivett közterület megnevezésű, önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlan szerves részét 
képezi. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kiss György ügyvédet a szerződés megírására és 
egyben felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a határozat mellékletét képező 
tartalommal a telekalakítással egybekötött csereszerződés aláírására. 

 
Határidő: 2016. október 31. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

14. npr: Útjavítási munkákra érkezett ajánlatok megvitatása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Visegrád több belterületi útjának bizonyos szakaszain vagy az 
aszfaltburkolat hiányzik vagy erőteljesen kátyús, töredezett, mely a személygépjárművel 
történő biztonságos közlekedést jelentősen nehezíti, ezt a lakosság szóban vagy írásban 
többször jelezte is. Sziget utca Duna utca utáni szakaszán 100 méter hosszan az 
aszfaltburkolat hiányzik, a Rigó utca Mátyás király utcától a betonozott részig terjedő 
szakaszán az aszfalt erőteljesen töredezett, kátyús, a Malomhegy utcában a Mátyás király 
utcától 170 méter hosszban az aszfalt szintén erőteljesen töredezett, kátyús, valamint a 
Berkenye utcában a Tölgyfa utcai kereszteződéstől a Diósi patakig terjedő szakaszán is az 
aszfalt erőteljesen töredezett, kátyús. A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 
5/2004. (I.28.) GKM rendelet az önkormányzat feladatává teszi a helyi közutak fenntartását, 
azaz biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartását, a burkolaton keletkezett 
deformációk megszüntetését.  Az önkormányzat ezen előzmények alapján árajánlatot kért 
kettő ilyen jellegű munkákban tapasztalattal rendelkező vállalkozótól a Makadám Aszfalt Kft-
től és a Strabag Általános Építő Kft-től. A beküldött árajánlatok alapján az ár tekintetében a 
kedvezőbb ajánlatot a Strabag Általános Építő Kft adta. A pénzügyi fedezet az önkormányzat 
2016. évi költségvetésének általános tartalék során rendelkezésre áll. 
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Bártfai István: A Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta. Egyértelműen a Strabag árajánlata 
volt a kedvezőbb, lesznek majd az árajánlaton belül átcsoportosítások, de bőven belefér.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, javasolják elfogadásra. Azt kérik, hogy a 
lehető leghamarabb kezdődjenek el a munkák és ha lehet, akkor még ebben az évben 
fejeződjenek is be.  
 
Mikesy Tamás: Vállalási határidő van? 
 
Félegyházi András: A határidő jövő évi, de az ajánlat mellett volt egy olyan jelzés, hogy 
amennyiben idén meg tudják csinálni, akkor meg is csinálják. Mivel a témával kapcsolatban 
több kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az 
előterjesztésben szereplő 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 
224/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Sziget utca, 
Fő utca, Rigó utca, Malomhegy utca és Berkenye utca útfelújítási munkáira a Strabag 
Általános Építő Kft-t (1117 Budapest Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület) 12.820.870-
Ft+27%áfa összesen 16.282.505.-Ft vállalkozási díj ellenében megbízza.  
2) A képviselő-testület az útjavítási munkák költségét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklet általános 
tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Strabag 
Általános Építő Kft-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést 
kösse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
15. npr: Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: Mikesy Tamás képviselő a 2016. évre járó június, július havi 
tiszteletdíjának összegét az Áprily Iskoláért Alapítvány részére gyermek és felnőtt (nyugdíjas) 
mozi látogatások támogatása, valamint ösztöndíj támogatásra és működési kiadások céljára 
ajánlja fel. A felajánlás a képviselői tiszteletdíj járulékokkal növelt összegére vonatkozik, 
azaz 161.980,- Ft. 
Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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:  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
225/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő 2016. év június, július hónapra járó tiszteletdíjának megfelelő 
összeg, azaz 161.980,-Ft felajánlását az Áprily Iskoláért Alapítvány részére gyermek és felnőtt 
(nyugdíjas) mozi látogatások támogatása, valamint ösztöndíj támogatásra és működési 
kiadások céljából. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Áprily Iskoláért 
Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester a 2016. júliusra és augusztus 
hónapokra járó alpolgármesteri tiszteletdíját 314.090,-Ft-ot nem kívánja felvenni, hanem 
abból 1 havit a Visegrádi Nyugdíjas Klubnak, 1 havit pedig a temető belső járda felújítására 
ajánlja föl, mivel ez utóbbi dologi kiadás, ezért határozatot e témában nem szükséges róla 
hozni. A temető járdafelújításához egyébként korábban már Hintenberger András és 
Schüszterl Károly képviselők is ajánlottak fel tiszteletdíjat. A járda pedig már el is készült. 
Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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 
226/2016. (10.19.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2016. július havi tiszteletdíjának, 157.045- Ft-
nak a felajánlását a Visegrádi Nyugdíjas Klub részére a működési kiadásaik támogatására. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi Nyugdíjas 
Klubbal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr: Egyebek 

 
Félegyházi András: Megnyitott a Duna Mozi, az első ünnepélyes filmvetítés október 23-án 
lesz.  
Út és járdafelújítások zajlanak a városban, türelmet kér a lakosoktól, remélhetőleg hamarosan 
befejeződnek.  
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Jó néhány hónappal ezelőtt volt képviselő-testület előtt az Innopod Kft-vel kötött szerződés, 
amely a szervezetfejlesztésre vonatkozott. Ennek a vizsgálati része lezajlott, ami rengeteg 
interjút jelentett az önkormányzat összes dolgozóit bevonva, továbbá volt egy lakossági 
felmérés is, egyrészt az óvoda, másrészt az önkormányzat és a hivatal működésére 
vonatkozóan. Erről komoly beszámolókat kapott az önkormányzat. Mindenkinek köszöni, aki 
a kérdőíveket kitöltötte és visszaküldte, mert ezek fontos visszajelzések, de sajnos a hivatal és 
az önkormányzat vonatkozásában nagyon kevés érkezett vissza, így abból statisztikai 
értelemben tanulságokat nem lehet levonni. Az óvodára, konyhára, illetőleg a szociális 
étkeztetés tekintetében bőven 50% fölött érkeztek vissza a kérdőívek. A részletes 
eredményeket akár a hivatalban, akár az óvodában meg lehet majd tekinteni, de az újságban is 
lesz erről egy összefoglaló.  
A novemberi testületi ülésen adórendelet módosítás lesz a képviselő-testület előtt. 
Körvonalazódik egy új adónem bevezetése, mely a városban félbehagyott építkezésekre fog 
vonatkozni, tehát elsősorban a vállalkozásokat fogja ez érinteni, nem a magánszemélyeket. 
Ezzel a városnak az volna a célja, hogy a városban a kelleténél nagyobb számban félbehagyott 
építési beruházásokat valahogy a befejezésre ösztönözzék.  
Sokakat foglalkoztat az élelmiszer áruház ügye. A Pest Megyei Kormányhivatal helyt adott az 
önkormányzat kisajátítási kérelmének, azt határozatba foglalta, de az érintett tulajdonos ezt 
megfellebbezte és a végrehajtás felfüggesztését is kérte. A Bíróság még a fellebbezést 
érdemben nem tárgyalta, de a felfüggesztésnek nem adott helyt, azt elutasította, ezért a 
Kormányhivatal határozatában foglaltaknak megfelelően az önkormányzat a kártérítés árát, az 
55 millió forintot bírósági letétbe helyezte.  
 
Mikesy Tamás: Lakosság részéről többen panaszkodtak a CBA áruház külső és belső 
állapotáról, ami a tisztaságot illeti. Kéri a polgármester és jegyző urat, hogy első körben 
menjen ki egy levél a boltvezetőnek, ha az nem jár eredménnyel, akkor a tulajdonosnak, ha 
esetleg az sem, akkor az illetékes hatóságnak.  
A Tölgyfa utca felújítása kapcsán felvetődött benne az a kérdés, hogy az ott lakóknak a 
hozzájárulási költséget is meg kell határozni. 
 
Félegyházi András: Igen, ez utóbbi felvetést már Hintenberger képviselő úr is jelezte. Ez a 
hozzájárulás a beruházást követően kérhető az érdekeltektől, tehát még nincsenek ezzel 
elkésve, de ugyan úgy fognak eljárni, mint a Schulek utca esetében. Az egyébként az még 
vizsgálandó kérdés, hogy üdülőövezetben is kérhető-e ez a hozzájárulás.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint lehet, hogy jogszabály szerint van különbség, de 
erkölcsileg nincs, tehát itt is ugyanúgy kérni kell majd. 
 
Bálint Zsolt: Az élelmiszer áruház kapcsán kérdezi, hogy jelen pillanatban lehet-e már 
építtetőket és üzemeltetőket keresni egy új áruház építésére? 
 
Félegyházi András: Mivel még nem tulajdonos az önkormányzat és a bírósági eljárás 
folyamatban van, ezért jelen pillanatban ez még nem mondható el, de készülni kell erre a 
helyzetre. Az új áruház elképzelése részben ezen a jelenlegi területen is lenne, valamint ennek 
a területnek a használata nélkül az új elképzelés nehezen tudna megvalósulni. Tehát a bírósági 
eljárás végét meg kellene várni, legalábbis a jogalapot, amire egy részítélet fog születni. 
Eddig mindenképpen helytelen lenne konkrét lépéseket tenni ez ügyben.  
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Bálint Zsolt: De, ha a jogalap nem áll meg, mert a bíróság úgy dönt, akkor soha nem lehet 
majd új áruházat építeni, mert a Halmschlager ott van. Attól még, hogy ő ott van, attól még az 
önkormányzat építhetne más területen.  
 
Félegyházi András: Akkor az egy új helyzet lesz természetesen.  
 
Bálint Zsolt: Attól fél, hogy ha az önkormányzat csak ül és várja a bírósági ítéletet, ami 
egyszer csak megjön és az lesz benne, hogy helyt ad az önkormányzatnak, akkor a CBA-nak 8 
napon belül mennie kell és akkor lesz egy olyan helyzet, hogy hirtelen se élelmiszer áruház 
nem lesz, de még befektető vagy építtető sem és akkor a lakosok hol fognak vásárolni? 
 
Mikesy Tamás: Ezzel egyetért, sőt ezt a Halmschlager úrnak is megmondta, de alapvetően 
arra nagyon kell vigyázni, hogy a jogalap, amire a kisajátítást az önkormányzat elindította, az 
megállja a helyét. Tehát ilyen szempontból körültekintőnek és türelmesnek kell lenni. Utána 
lehet megindítani ezt a projektet, ha meg van a kisajátítás és birtokba kerül az önkormányzat. 
Azon lehet gondolkodni, hogy a 8 nap után ki fogja üzemeltetni a boltot, ez kétségtelenül egy 
érdekes kérdés.  
 
Félegyházi András: A dolog jelen pillanatban összetettebb annál, minthogy most egy 
testületi ülésen elkezdjenek belemenni ilyen mélységben, egyébként a lakosság 
felháborodásával és igényével egyetért e tekintetben. 
 
Bálint Zsolt: Lakossági kérdés volt, hogy a visegrádi építési szabályzatot hol és milyen 
módon lehet módosítani, hogy az emberek esetleg egy napelemet feltehessenek a saját 
házukra azért, hogy jobban tudjanak élni és kevesebb költségük legyen? Meddig tart az a 
határ, hogy az emberek pénztárcájában turkál az önkormányzat és azt nézi, hogy a szociális 
helyzetére való tekintettel többet vagy kevesebbet írnak neki elő attól függően, hogy egy 
bizonyos körön belül van vagy éppen kívül. Tehát hogyan lehetne a szabályzatot módosítani, 
vagy, hogy egyáltalán hogyan juthat ez el a képviselő-testületig? 
 
Félegyházi András: A Helyi Építési Szabályzat a Rendezési Tervnek a része és jelen 
pillanatban zajlik a TRT felülvizsgálat, tehát ebben a folyamatban kell és lehet jelezni az ilyen 
típusú igényt. Úgy gondolja, hogy kell is ezekről a témákról beszélni, akár egy fórum 
keretében is, mert hozzá is érkeznek ilyen típusú megkeresések, de ez jelentősen összetettebb 
kérdés. Úgy gondolja, ha egy település a településképével foglakozik, akkor azt úgy tudja 
megtenni, hogy bizonyos előírásokat tesz, hogy a településen belül mit lehet. Sajnos azt 
tudomásul kell venni, hogy egy ingatlannak az arca nem csak a tulajdonosáé, hanem egy 
települési összképbe is tartozik.  Ez valóban adott esetben plusz költségeket okozhat, viszont 
az meg egy visegrádi specialitás, hogy itt meg nincs szemétdíj, nincs ingatlanadó és e félék. 
Tehát úgy gondolja, hogy lehet, hogy időnként ilyen típusú előírásokkal egy adott felújítás 
lényegesen többe kerül, de a közterhek lényegesen alacsonyabbak, mint a környező 
településeken. Azt a szabályzatot, ami erre vonatkozik egyébként 2002-ben fogadta el a 
képviselő testület, ez ma is él, ennek a módosítására pedig most van lehetőség, tehát erre 
vonatkozóan a Városfejlesztési Bizottsághoz lehet fordulni, illetve főépítésznek lehet 
benyújtani javaslatokat, kérelmeket.  
 
Bálint Zsolt: Mi van a gáttal? 
 
Félegyházi András: A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a KFF elutasította, tehát a 
közbeszerzésre vonatkozóan nyílt eljárást kell kiírni. Ezt a négy rész tekintetében együtt 
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kellene kezelni, amelyhez négy engedélynek kell meglenni, amennyiben ezek összejönnek, 
akkor meg tud indulni a közbeszerzési eljárás. Az engedélyekhez egyébként még a földmű 
tekintetében tulajdonosi hozzájárulások szükséges. A kivitelezés az idén sajnos biztosan nem 
tud elindulni.  
 
Bálint Zsolt: Mi a helyzet a Rendőrőssel? 
 
Félegyházi András: A rendőrség épületében volt az okmányiroda és a rendőrség. Az 
okmányiroda bezárt, viszont a Kormányhivataltól még hivatalosan nem kapta vissza az 
önkormányzat a helyiségeket és emiatt a belső felújítási és átalakítási munkákat nem lehetett 
elkezdeni. A mai napon folytatott egyeztetés eredményeként a Kormányhivatal október 28-án 
hivatalosan is átadja a helyiségeket, a rendőrség pedig ismét megerősítette, hogy maradni 
kíván, tehát nem fognak elmenni. Remélhetőleg a belső átépítés és a fűtés korszerűsítési 
munkák elindulhatnak és azok befejezése után a rendőrőrs vissza költözhet.  
 
Mikesy Tamás: Akkor úgy kellene koordinálni a belső átalakítást és a fűtés korszerűsítést, 
hogy mindennel készen legyenek 1-2 hónapon belül, hogy a rendőrség úgy tudjon 
visszaköltözni, hogy azzal később már ne kelljen foglalkozni.  
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 

 
Kmf. 

 
 
Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
   polgármester                jegyző 
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egészségügyi feladatainak ellátására 
12. Név nélküli közterületek elnevezése 
13. Központi címregiszter létrehozása miatt szükségessé vált házszámváltozások 

adminisztrációs költségnövekedéséhez pénzügyi forrás biztosítása 
14. Utcabútorok (padok) vásárlása 
15. Döntés a decemberben tartandó közmeghallgatás időpontjáról és témájáról  
16. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 16-án 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 

 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
Távol maradt képviselők: 

 

Félegyházi András polgármester 
 
Meghívott: 
 
    Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
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Dr Kucsera Tamás Gergely: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy Félegyházi András 
polgármester a mai ülésen nem tud részt venni, így távollétében a mai ülést 
alpolgármesterként ő vezeti. Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-
testület 6 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette az ülés napirendjét, 
mivel azzal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, 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 nyílt ülés napirendjét elfogadja. 

1. npr: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Már most elmondható, hogy a szeptember 30-i állapot szerint 
az adó bevételeket tekintve már most 100%- a teljesült az éves tervnek, de az egyéb bevételek 
is időarányosan teljesültek. Ehhez képest a kiadások a takarékos gazdálkodásnak 
köszönhetően a terv alatt vannak. Az önkormányzat 2016. I-III. negyedévében 774.857 eFt 
bevételt és 538.867 eFt kiadást teljesített. A Pénzügyi Bizottság a beszámolót tárgyalta. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót is és a költségvetés 
módosítását is. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Tekintettel arra, hogy a témában sem kérdés, sem hozzászólás 
nem volt, ismertette az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Kérdezte a 
képviselőket, aki azt elfogadja kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen)  a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
228/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzatának 2016. évi I-III. negyedévi beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 
 

Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. npr: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 

(II.11.) számú költségvetési rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az előző napirendi pontban a Pénzügyi Bizottság elnöke 
jelezte, hogy a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását. A 
bevételi oldalon egy korábban nem tervezett tétel szerepel, ez az október 2-án lezajlott 
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népszavazás központi támogatása, mely majdnem egészében fedezte a költségeket.  A kiadási 
oldal pedig a képviselő-testület korábbi döntéseit tartalmazza, melyek az általános tartalék 
keretből történő átvezetést jelentik. Ilyen tétel például a faház vásárlás, a tűzifa vásárlás, 
rendezvénytéri programok 2017. évi finanszírozása, útfelújítások Ebben a tekintetben 
szükséges tehát módosítani a 2016. évi költségvetést. A módosított költségvetés főösszege 
1.735.975.664 Ft, a tartalék összege pedig 129.016.400 Ft. Tekintettel arra, hogy a témában 
sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, felhívta a figyelmet, hogy rendelet módosításról lévén 
szó, az elfogadásához minősített többség szükséges. Kérdezte a képviselőket, aki a rendelet 
módosítását az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) 
elfogadta az önkormányzat és intézményei 2016. évi  költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 18/2016. (XI.17.) önkormányzati rendeletet. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 
 18/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat és intézményei 2016. évi  költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

3. npr: Pro Visegrád Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Cseke László a Pro Visegrád Nonprofit Kft ügyvezetőjének 
kérésére Dr Szabó Attila jegyző úr előkészített egy alapító okirat módosítást, melynek 
lényege, hogy a Kft. a jövőben az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító 
igazolást kaphasson, melyhez regisztrálnia kell. A javaslat pénzügyi jelentősége az, hogy 
ebben az esetben a Kft TAO-t befogadó szervezetté tudna válni. Az alapító okirat módosítása 
az önkormányzat, mint egyedüli tulajdonos hatáskörébe tartozik. Mivel a témában sem kérdés, 
sem hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadja kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen)  a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
229/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2025 Visegrád, 
Fő utca 81.) taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy az alapító okirat I/5. pontjának 
második bekezdését, II/1. és 2. pontjait, a Kft közhasznú tevékenységi körét, célját a határozat 
mellékletét képező tartalommal módosítja.  
2) A Képviselő-testület a Társaság Alapító Okiratát a módosítással egységes szerkezetben 
jóváhagyja, s felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat aláírására. 
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3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az általa aláírt, módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Képviselő-testület ezen határozatának egy példányával 
és mellékleteivel - jogi képviselő közreműködésével - terjessze be a Budapest Környéki 
Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz. 
 
Határidő: az Alapító Okirat cégbírósági beterjesztésére 2016. december 31.  
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

4. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a 
két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

  Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az előterjesztést a képviselő-testület megkapta, ezzel 
kapcsolatosan kiegészíteni való nincs. Mivel a témában sem kérdés, sem hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen)  a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
230/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2016. szeptember 21 – 2016. október 19. 
közötti időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

5. npr: A helyi adókról szóló 9/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

Dr Kucsera Tamás Gergely: A településkép védelmi települési adó bevezetéséről dönt a 
testület 2017. január 1-től kezdődően, ami egy új adónemet jelent. Ez az adó abban az esetben 
vethető ki, amennyiben az önkormányzat megállapítja, hogy a településképet rontó félkész 
vagy leromlott állapotú ingatlanról van szó. A kettős adózás elkerülése végett, akire ez az adó 
kivetésre kerül, az nem kötelezhető kommunális, telek, vagy építményadó fizetésre. Ez az adó 
egyébként sokkal magasabb összeg lesz, mint a többi éppen azért, hogy ösztönözze a félkész 
épületek befejezését. Tekintettel arra, hogy a települési adónak nem lehet alanya állam, 
önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel – vállalkozó, ezért ezen alanyok 
esetében a telekadót fogja az önkormányzat oly mértékben megemelni, amely eléri a 
településképi védelmi adó szintjét.  
Az idegenforgalmi adó vendégéjszakánkénti összege emelkedne 50-50 forinttal mind a 
szálláshelyek, mind a nem kereskedelmi szálláshelyek esetében, így a nem kereskedelmi 
szálláshely esetében személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft, kereskedelmi szálláshely 
esetében személyenként és vendégéjszakánként 460.- Ft lenne az adó mértéke 2017. január 1-
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től. Felhívta a figyelmet, hogy rendelet módosításról lévén szó, az elfogadásához minősített 
többség szükséges. 
 
Mikesy Tamás: Polgármester úrtól szerette volna kérni, hogy adjon a lakosság részére egy 
részletes tájékoztatást ennek szükségességéről, de mivel ő most betegsége okán nincs itt, 
alpolgármester úrtól ezt nem kéri, de a közmeghallgatás előkészítése napirendnél majd jelezni 
fogja módosító javaslatát, mely szerint a közmeghallgatásnak ez legyen egy külön napirendi 
pontja.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítását az 
előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen)  
elfogadta a helyi adókról szóló 9/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
19/2016. (XI.17.) önkormányzati rendeletét. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 9/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

6. npr: Városközpont beruházás és az energetikai pályázat kapcsán felújított 
épületek  garanciális munkálataira beérkezett árajánlatok megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az önkormányzat két pályázaton keresztül többlet forráshoz 
jutott. Az egyikből a városháza felújítása, a másikból pedig az önkormányzati épületek 
energetikai fejlesztése valósult meg. Mindegyik beruházás befejeződött, de mind a négy 
épület esetében garanciális igényekkel lépett föl az önkormányzat a kivitelező irányába, a 
Halastó Kemping Kft felé. Ezeket a garanciális munkálatokat a Halastó nem végezte el, ezért 
az önkormányzat ezen munkák elvégzésére árajánlatokat kért be alapvetően három visegrádi 
vállalkozótól. Határidőig Gerstmayer Jánostól érkezett be ajánlat, a becsatolt árajánlat a négy 
épület anyag és munkadíj költségét egyaránt tartalmazza. Az előterjesztés három határozati 
javaslatot tartalmaz, az első a Művelődési Ház és Könyvtár, a Sziget utcai Közösségi Ház és a 
Rendőrőrs garanciális munkálatainak elvégzésére vonatkozik, 1.696.784,- Ft vállalkozói díj 
ellenében. A munkák megvalósítását lehetővé tevő pályázatból még lehívhatóak a garanciális 
munkálatok összegei. A második határozati javaslat a városháza beruházás garanciális 
munkálataira vonatkozik 13.171.809,-Ft vállalkozói díj ellenében. Itt a pályázatból már csak 
3,5 millió forint áll rendelkezésre, mint lehívható összeg, tehát itt közel 9 millió forint a 
különbözet, ami az önkormányzat álláspontja szerint a nem megfelelő kivitelezés okán 
adódott, amit az eredeti kivitelező nem végzett el a garanciális munkák keretében. Tehát erre 
alapozottan tett egy javaslatot jegyző úr, ami szerint a városháza garanciális munkálatainak 
önrészét, megközelítőleg 9 millió forintot jogi úton visszafizettesse a Halastó Kemping Kft-
vel, mintegy kártérítésként, erre a Czövek Ügyvédi Iroda kapna megbízást.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság ülésén abban maradtak, hogy az árajánlatban szereplő  15 
és 8 nm kockakő burkolás egyelőre nem lesz megcsinálva. 
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Dr Szabó Attila: A Pénzügyi Bizottsági ülésen az hangzott el, hogy ez az összeg marad, csak 
tartalékkeretként fog szerepelni, tehát a határozati javaslatban szereplő főösszeg nem változik. 
 
Bálint Zsolt: Igen, mert lehet, hogy lesznek olyan munkák, amelyek csak közben derülnek 
majd ki, így ez egyfajta tartalékként szerepel. Abban maradtak a bizottsági ülésen, hogy ezt 
majd a vállalkozási szerződésben rögzítik. 
 
Mikesy Tamás: Támogatná a tartalék keretet, mert a művelődési háznál biztosan lesznek 
pótmunkák. A harmadik határozati javaslathoz kapcsolódóan kéri a polgármester és a jegyző 
úrtól, ha tárgyalnak a Halastó Kft-vel és a Kft a pótmunkálatok költségeit nem fizeti ki és 
bíróságra kerül az ügy és az önkormányzat megnyeri a pert, akkor az önkormányzat 
ragaszkodjon ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárásból zárassa ki a Halastó Kft-t.  
 
Dr Szabó Attila: Megvizsgálják ezt a lehetőséget. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Bejelentette az ügy kapcsán személyes érintettségét, így a 
szavazás során tartózkodni fog.  
Ismertette a képviselő-testülettel, hogy a témában három határozati javaslat van, melyeket 
sorrendben tesz fel szavazásra. Kérdezte a képviselőket, aki a könyvtár, a közösségi ház és a 
rendőrőrs épületének garanciális munkáinak elvégzésére vonatkozó 1. számú határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
231/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére” (azonosító száma: KEOP 2015-5.7.0) pályázat 
keretében megvalósuló, az Önkormányzati épületek energiahatékonysági jellemzőinek 
javítása céljából végzett munkák garanciális keretének terhére a Könyvtár épület, Közösségi 
ház és Rendőrség épülete garanciális munkálatainak elvégzésével az árajánlatában lévő 
tartalommal 1.336.050.-Ft+Áfa, mindösszesen 1.696.784.-Ft vállalkozói díjért Gerstmayer 
János egyéni vállalkozót (2025 Visegrád, Mátyás király u. 50.) bízza meg. 
2) A képviselő-testület a vállalkozói munka elvégzésének mindösszesen bruttó 1.696.784.-Ft 
összegű díját az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú 
rendelet 2. számú melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Gerstmayer János 
egyéni vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kérdezte a képviselőket, aki a könyvtár, a városháza épület 
garanciális munkáinak elvégzésére vonatkozó 2. számú határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
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-  Mikesy Tamás képviselő távozott az ülésteremből, így a képviselő-testület 5 fővel (7 
főből) van jelen, határozatképes –  

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester és Mikesy Tamás képviselő nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
232/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-5.2.1/B-09-1f-
2010-0011. jelű pályázat keretében megvalósuló „Az ezeréves Visegrád Városközpont 
fejlesztése” tárgyú projekt Városházára vonatkozó munkák garanciális keretének terhére 
történő kijavításának munkálataival az árajánlatában lévő tartalommal 10.371.503.-Ft+Áfa, 
mindösszesen 13.171.809.-Ft vállalkozói díjért Gerstmayer János egyéni vállalkozót (2025 
Visegrád, Mátyás király u. 50.) bízza meg. 
2) A képviselő-testület a vállalkozói munka elvégzésének mindösszesen bruttó 13.171.809.-Ft 
összegű díját az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú 
rendelet 2. számú melléklet dologi kiadások és a 13. számú melléklet 16 (egészségház belső 
felújítása) sorok terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Gerstmayer János 
egyéni vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Aki pedig a Halastó Kft-vel szembeni peres eljárás 
megindításával egyetért, vagyis elfogadja a 3. számú határozati javaslatot, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester és Mikesy Tamás képviselő nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
233/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére” (azonosító száma: KEOP 2015-5.7.0) pályázat 
keretében megvalósuló, az Önkormányzati épületek energiahatékonysági jellemzőinek 
javítása céljából végzett munkák garanciális keretének terhére történő kijavítására a 
Könyvtár épület, Közösségi ház és Rendőrség épülete garanciális munkálatainak, valamint a 
KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0011. jelű pályázat keretében megvalósuló „Az ezeréves Visegrád 
Városközpont fejlesztése” tárgyú projekt Városházára vonatkozó munkák garanciális keretét 
meghaladó többletköltségek elszámoltatására a garanciális kötelezettségét nem teljesítő 
Halastó Camping Kft kivitelezővel szemben jogai érvényesítésének, kárának megtérítésére 
peres eljárás keretében kíván érvényt szerezni.  
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2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy az 
önkormányzat ügyvédjével, Dr. Czövek János ügyvéd közreműködésével az önkormányzat 
jogai érvényesítésének, kárának megtérítésére a peres eljárást Halastó Camping Kft-vel 
szemben indítsa el. 
 

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: A Duna Mozi felújításának tervezésére érkezett árajánlatok megvitatása 

  Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Korábban számos egyeztetés zajlott már a mozi felújításával 
kapcsolatban. A tervezési árajánlatok elfogadásáról van most szó. Három építész tervezőtől 
kért be ajánlatot az önkormányzat. Határidőre a Kocsisok Tervezői Irodától és az Art For Use 
Bt-től érkezett be ajánlat. A beérkezett ajánlatok három építési szakaszra vonatkoznak, a 
főhomlokzat átalakítás, a Mozi Köz felőli szárny és új vizesblokk, valamint a próbaterem és 
külső raktár építész engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére. Megállapítható, hogy a 
beérkezett ajánlatok alapján a Kocsisok Építész Iroda árajánlata a kedvezőbb, továbbá az 
Iroda kiválasztása mellett szól az is, hogy korábban ők készítették el a Duna Mozi Koncepciós 
Tervét is. Annak érdekében, hogy a Moziépület és annak környezete méltóképpen 
megújulhasson - mely egy hosszabb távú városfejlesztési koncepció szerves részét képezi – az 
előkészítő építészeti vázlatterv elkészültét követően szükség van ezen előzetes tervezési 
feladatok elvégzésére is, tehát javasolja a Kocsisok Építész Iroda megbízását a feladat 
elvégzésére. A forrás a 2016. évi költségvetésben betervezetten rendelkezésre áll.  
 
Bálint Zsolt: Az látszik ebből, hogy 4,5 millióért megtervezik, de milyen instrukciók mentén, 
hogyan és egyáltalán mi lesz ebből, erről semmit nem tudunk? 
 
Mikesy Tamás: Mint tudjuk a mozi épülete nagyon rossz, elhanyagolt állapotban van, 
beleértve a hátsó részeket is. Egy évvel ezelőtt arra megállapításra jutottak, hogy a mostani 
funkciót nem kellene megváltoztatni. A munka négy fázisra bontható. Az első fázis az utcai 
homlokzat felújítása, a második a mostani szolgálati lakás lebontása, itt ennek a helyén a 
visegrádi civil szervezeteknek képzeltek el egy 20 nm-es irodahelyiséget. A harmadik részt a 
középső szociális blokk felújítása jelentené, ami egy kis vetítő helyiséggel bővülne, innen 
lehetne majd megoldani a nyári időszakban kertmozi vetítését. A negyedik rész pedig a 
mostani tüzelő tároló és kazán helyiség felújítása lenne és lenne még egy raktár, valamint egy 
próbaterem, ami megfelelő hangszigeteléssel bír, ahol a visegrádi zenekarok tudnának 
próbálni. Ezt természetesen nem egyszerre tervezik megvalósítani, hanem a négy építési fázis 
külön megvalósítást jelent, így ütemezhető és pontosan kalkulálható. 
 
Bártfai István: Először egy kicsit soknak találta ezt az összeget, amit most meg kellene 
szavazni, de végül arra jutott, hogy megszavazza, mert ha meg lesz ez a terv, akkor ez később 
bármikor felhasználható lesz, esetleg egy pályázathoz is. A fő utcai homlokzati rész pedig 
valóban nagyon csúnya már, tehát akár ezt a jövő évi költségvetésbe is el tudná képzelni 
betervezni.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, ismertette az előterjesztésben lévő határozati javaslatot. Kérdezte a 
képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
234/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Duna Mozi” 
épületének bővítéséhez, átalakításához szükséges építész engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentációk elkészítésével 3.210.000Ft+Áfa, mindösszesen: 4.076.700.-Ft díj 
ellenében a Kocsisok Építész Irodát (2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 23., képviseli: 
Kocsis Barnabás építész) bízza meg. 
2) A képviselő-testület az építész engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk 
finanszírozásához szükséges 4.076.700.-Ft összegű tervezési díjat az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 2. számú melléklet dologi kiadások sora 
terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Kocsisok Építész 
Irodával kötendő tervezési szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
8. npr: Tölgyfa utca útépítési érdekeltségi hozzájárulása  

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az ősz folyamán elkészült a Tölgyfa utca szilárd burkolattal 
való ellátása és csapadékvíz elvezetése mindösszesen 27.260.728,- Ft összegben. Az épített 
környezet védelméről szóló törvény alapján ha az utat, illetőleg közművet az önkormányzat 
megvalósította, akkor annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok 
tulajdonosaira átháríthatja. A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a képviselő-
testület hatósági határozatban dönt. Ennek értelmében és korábbi képviselői felvetés alapján 
elkészült egy előterjesztés. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és 
nem javasolja a képviselő-testültnek az útépítési hozzájárulás beszedését. Így az előterjesztés 
két határozati javaslatot tartalmaz, az egyik az útépítési hozzájárulás kiszabásáról szól, a 
másik annak elvetéséről. A hozzájárulás javasolt mértéke egyébként 100.000,- Ft, melyet két 
részletben lehet megfizetni, illetve lehet kérni 10 havi részletfizetést is. A hozzájárulás 
elutasításának indoka pedig az volna, hogy az itt épült ingatlanok egy része lakóingatlanként, 
egy része üdülőként épült és idő közben itt történt egy hátrányos övezeti átsorolás is a 
területen és az itt lakók többsége építményadót fizet, ami jelentősen magasabb a kommunális 
adónál.  
Elmondta, hogy ő személy szerint lakóingatlan tulajdonosa, de mindenképpen be fogja fizetni 
a 100.000,- Ft-ot, akár önkéntes felajánlásként, mert korábban a Schulek utcában is fizettek az 
ingatlantulajdonosok, akik egyébként szintén kommunális adót fizetnek.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy ő már a korábbi testületi ülésen is jelezte, hogy meg fogja 
szavazni a hozzájárulást, mivel egyrészt korábban a Schulek utcában is fizettek a lakók, 
másrészt ezen ingatlanok esetén is beáll az ingatlanok értéknövekedése az út aszfaltozásával, 
harmadrészt pedig az útfejlesztés és az adóztatás két különböző dolog. Egyébként azon el 
kellene gondolkodni a testületnek, hogy a Tölgyfa utca és a Berkenye utca lakóövezeti 
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besorolását meg kellene változtatni. A bizottság javasolja is a testületnek, hogy minősítse 
lakóövezetté ezt a két utcát, így az adó csökkenni is fog. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy mivel érintett ez ügyben, így nem fog szavazni, amit a testület 
dönt, azt el fogja fogadni. De véleménye szerint a Schulek utcát és Tölgyfa utcát nem lehet 
összehasonlítani, mert először is a Schulek utcában a lakók kérték, hogy az önkormányzat 
csinálja meg az utat, fel is ajánlották, hogy fizetnek is, ha az megvalósul. A Tölgyfa utcában 
ez nem hangzott el, de nagyon szívesen fizetnek az ottani lakók, nem ezzel van probléma, 
hanem azzal, hogy az építményadóval több adót is fizet és aki ott lakik állandó jelleggel még 
zsákot is kénytelen vásárolni, mert nem elég neki a 26 db zsák, amit kap egész évre. A 
Pénzügyi Bizottság egyébként azt javasolta, hogy most ne kelljen befizetni a hozzájárulást, de 
abban a pillanatban, amint át lesz minősítve a testület, akkor fizesse be, de sajnos ezt jogilag 
nem lehet végrehajtani. Véleménye szerint nem lehet összehasonlítani a két utcát, főleg 
adózásban. 
Annak idején ráadásul nem is értesítette az önkormányzat övezeti besorolás változásról az 
ingatlantulajdonosokat, pedig azzal csökkent a telkek értéke és nem pályázhatnak semmire.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ez így van, 2003-ban ez valóban így volt az önkormányzat a 
korábbi nyilvános egyeztetéseken elhangzottakkal ellentétben megváltoztatta a besorolást. Az 
ott lakók egyébként az évek során a saját költségükön csinálták meg azt az útalapot, amellyel 
a mostani beruházás során milliókat tudott spórolni az önkormányzat.  
Úgy gondolja, hogy mint ahogyan azt korábban is tette az önkormányzat mérlegelés alapján 
méltányosságot adhat egyedi kérelemre, vagy adhat részletfizetést, de akkor meg kell 
vizsgálni, hogy ki lakik ott életvitelszerűen, ki nem.  
 
Schüszterl Károly: Nem tudja elfogadni azt, hogy nem előre szólt az önkormányzat, hogy 
fizetni kell majd ezt a hozzájárulást. Még most is vannak olyan ingatlanok, akik most sem 
tudják, hogy fizetniük kell.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy ő 2002 óta ingatlantulajdonos a Tölgyfa 
utcában és akkor többször is jelezték az ott lakók az önkormányzat felé, hogy szeretnék, ha 
ezt az utcát szilárd burkolattal látná el, és ehhez anyagi hozzájáruló nyilatkozatot is aláírtak 
akkor. Tehát van ennek előzménye, ami nem feltétlenül vonatkozik a mostani tulajdonosi 
körre. 
 
Schüszterl Károly: Hol tartanak azok a tárgyalások, hogy a Berkenye utca az önkormányzat 
tulajdonába kerüljön? Mert ha az már van olyan állapotban, hogy az önkormányzaté lesz, 
akkor tudja támogatni ezt a határozati javaslatot, és amit a Tölgyfa utcai lakók befizetnek, azt 
kizárólag a Berkenye utca felújítására költi az önkormányzat.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A tárgyalások három éve zajlanak, volt már néhány tárgyalás, 
de nem látja azt, hogy a végéhez közeledne a megállapodás, tekintettel arra, hogy itt állami 
tulajdonról van szó.  
 
Mikesy Tamás: Volt már szó korábban arról, hogy az önkormányzat itt is hozzájárulást fog 
kérni, a jogszabály szerint ez a határozat csak utólag hozható meg. 
 
Dr Szabó Attila: A jogszabály valóban azt mondja ki, hogy megvalósult beruházást követően 
lehet kérni a hozzájárulást és nem tesz különbséget a tekintetben, hogy lakó vagy üdülő 
övezetben lévő utat épített-e meg az önkormányzat.  
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Hintenberger András: Javasolja, hogy esetleg a hozzájárulás mértékét csökkentsék, 
méltányolva ezzel a többlet adóterheket.  
 
Mikesy Tamás: Személy szerint ezt nem javasolja, hanem inkább soron kívül kerüljön ide 
egy előterjesztés, mely szerint a testület még az Árt. módosítása előtt vizsgálja meg annak a 
lehetőségét, hogy módosulhasson a lakóövezeti besorolás ez a két utca esetében.  
 
Hintenberger András: A szakhatóságokkal való egyeztetés miatt, ha ezt holnap el is 
kezdenék, pont ugyanakkorra lenne meg az eredménye, amikor az egész rendezési terv 
módosítása. Arról idáig nem esett szó, hogy a lakóövezeti besorolással az önkormányzatnak 
további költségei jelentkezhetnek.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az A) alternatívához kapcsolódóan az alábbi módosító 
javaslatot fogalmazta meg: az első részletet 50.000,- Ft-ot egy összegben 2017. április 30-ig 
kelljen megfizetni, melyre részletfizetés nem lenne megállapítható. 
 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy ő tudja, hogy egy lakó biztosan nem fogja tudni befizetni ezt az 
összeget. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ez esetben különös méltánylást érdemlő esetben lehet részlet 
fizetést engedélyezni. A második 50.000,- Ft befizetési határideje 2017. augusztus 30.  
 
Mikesy Tamás: A második határidőt javasolja, hogy tolják ki decemberre, mert a TRT 
módosítás akkorra fog révbe érni és akkor mondhat az önkormányzat 100%-ra biztosat.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Elfogadja a javaslatot azzal, hogy a második határidő 2017. 
november 30. legyen. Jelezte, amennyiben ha csökkenni is fog a hozzájárulás mértéke a TRT 
módosítás következtében, ő jövő decemberben akkor is be fogja fizetni a különbözetet is, mert 
ő most is azon ingatlantulajdonosok közé tartozik, akik kommunális adót fizetnek.  
Tehát a módosító javaslat az, hogy a hozzájárulás mértéke változatlanul 100.000,- Ft melynek 
első részlete 50.000,- Ft, ennek befizetési határideje 2017. április 30., melyre részletfizetés 
csak különös méltánylást érdemlő esetben adható, a második részlet 50.000,- Ft ennek 
befizetési határideje 2017. november 30. Kérdezte a képviselőket, aki ezen módosító 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
235/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Tölgyfa utca 
útépítési érdekeltségi hozzájárulás mértéke változatlanul 100.000,- Ft melynek első részlete 
50.000,- Ft, ennek befizetési határideje 2017. április 30., melyre részletfizetés csak különös 
méltánylást érdemlő esetben adható, a második részlet 50.000,- Ft ennek befizetési határideje 
2017. november 30. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kérdezte a képviselőket, aki az elfogadott módosító javaslattal 
együtt az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
236/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel „az épített környezet 
védelméről és alakításáról” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( továbbiakban: Étv.) 17. § g) 
pontja alapján alkalmazandó 28.§ (2) bekezdésében foglaltakra, valamint a Pest Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztály UT/1124/26/2016. szám alatt 
kiadott jogerős építési engedélyére - a Visegrád belterület 1361 hrsz. alatti (Tölgyfa utca) 
ingatlanon - hatályos jogszabályok szerint megvalósuló - szilárd burkolatú út megépítéséhez a 
1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 
1354, 1355, 1360, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 
1374, 1375, 1376 és a 1377 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan ingatlanonként egységesen 
100.000 Ft-ban, azaz egyszázezer forintban határozza meg az útépítési hozzájárulás mértékét. 
Az útépítési hozzájárulást két egyenlő részletben, az első 50.000.-Ft összegű részletet 2017. 
április 30-ig, míg a második 50.000.-Ft összegű részletet 2017. november 30-ig kell 
megfizetni.  
A képviselő-testület az útépítési hozzájárulás megfizetése alól különös méltánylást érdemlő 
esetben írásbeli, indoklással ellátott kérelemre kedvezményt adhat.  
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 
két részletben történő befizetés lehetőségével, akkor az útépítési hozzájárulás megállapító 
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül benyújtott kérelmére 2017. május 1. napjától 
10 hónapos részletfizetést biztosít a képviselő-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 történő átutalással fizetendő 
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 történő elidegenítése esetén az új tulajdonos felé 
tájékoztatási kötelezettsége van az érintett ingatlant terhelő útépítési hozzájárulásról. 
Figyelmeztetem az érintett ingatlan tulajdonosait, ha a határozatban foglaltakat a megadott 
határidőn belül nem hajtják végre, akkor a meg nem fizetett útépítési hozzájárulás 
behajtásáról a képviselő-testület „a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket) 129§-ban foglaltak 
szerint végrehajtás útján gondoskodik. 
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A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban jogszabálysértésre 
való hivatkozással a Budapest Környéki Törvényszéknél keresetet lehet benyújtani a 
határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetet 3 példányban az e határozatot 
kibocsátó hatóságnál kell benyújtani. Ezzel egyidejűleg lehetőség van tárgyalás tartására 
irányuló kérelem előterjesztésére is. 
 

INDOKOLÁS 
 

Visegrád Város Önkormányzata a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
Útügyi Osztály UT/1124/26/2016. számú 2016. június 10-én kelt építési engedély birtokában, 
abban foglaltaknak megfelelően Visegrád Tölgyfa utcát a 2016. évi költségvetése terhére saját 
forrásból 2016. november 9-ére megvalósította. A kivitelezés összköltsége: 21.465.140.-Ft + 
ÁFA, mindösszesen 27.260.728.-Ft volt. 
Az Önkormányzat jelentős pénzügyi terheket vállalt a kivitelezés sikere érdekében, azonban 
emellett az érintett ingatlanok tulajdonosainak az útépítési hozzájárulására is szükség van, 
ezért a képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
Határozatomat az Étv 17. § g) pontja valamint a 28.§ (2) bekezdés előírásai alapján hoztam 
meg.: 
17§ g) pontja: „A településrendezési feladatok megvalósítását a következő sajátos 
jogintézmények biztosítják: 

…. 
g)útépítési és közművesítési hozzájárulás” 

28§ (2) bekezdés: „Ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat 
megvalósította, annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira 
átháríthatja. A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat 
képviselő-testülete hatósági határozatban dönt. Az útépítési és közművesítési hozzájárulás 
nem róható ki, ha az út- és közműépítéshez szükséges terület kialakítása érdekében korábban 
lejegyzett telekrészért járó kártalanítás összegének megállapítása során az út és a közmű 
megépítéséből eredő értéknövekedést figyelembe vették.” 
 
Az eljárás során költség nem merült fel, így annak megállapításáról és viseléséről nem 
rendelkeztem. 
 
A fellebbezési lehetőséget „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 lehetőségét a Ket. 100§ (2) bekezdése és a 109. § (1) 
bekezdés a) pontja biztosítja. 
 
Hatáskörömet és illetékességemet az Étv 28.§ (2) és a Ket 19 § (2) bekezdései állapítják meg.  
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
9. npr: Az újonnan alakuló Visegrád Travel Kft. „Visegrád” névhasználati engedély 

iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az eredetileg kiküldött előterjesztéshez képest annyi módosítás 
történt, hogy az alakuló társaság tagjai úgy határoztak, hogy névhasználati díjként – még a 
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cégbírósági bejegyzést megelőzően egyszeri 100.000,- Ft összegű díjazást fizetnének az 
önkormányzat részére. Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, az A) alternatíva 
nem támogató, míg a B) igen.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a Kulturális Bizottság megtárgyalta a kérelmet és nem 
támogatja a kérelmet, mert az alakuló cégnek nincsen semmilyen értelemben kötődése, 
érdekeltsége Visegrádhoz. Feltételezhető, hogy a névhasználat pusztán üzleti okokra 
vezethető vissza és Visegrádon működik egy másik hasonló nevű cég, ami nem lenne 
szerencsés. A határozati javaslathoz azt a módosítást kéri, hogy az indokok felsorolását 
cseréljék föl.  
 
Bálint Zsolt: A hasonló tevékenységű cégre véleménye szerint nem lehet hivatkozni, hogy 
ezért utasítja el az önkormányzat a kérelmet. Az utólag megküldött összeget sem érti, hogy 
hogyan gondolták? 100.000,- Ft-ért megvenni a Visegrád nevet? 
 
Mikesy Tamás: Nem a hasonló tevékenység miatt, hanem a hasonló név miatt. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mikesy Tamás módosító javaslatával egyetért, kérdezte a 
képviselőket, aki azt szintén elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
237/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Visegrád Travel Kft. 
névhasználati kérelmével kapcsolatos A) határozati javaslat szövegezésében a „Képviselő-
testület az újonnan megalakuló cég működésével egyidejűleg nem lát garanciát arra, hogy az 
jótékony gazdasági hatást gyakorol a helyi turisztikai szereplőkre„ szövegrész és a 
„Visegrádon már régóta működik egy hasonló elnevezésű és hasonló tevékenységet folytató 
utazási iroda” szövegrész sorrendje cserélődjön föl. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
238/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 
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1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem engedélyezi a 
Visegrád Travel Kft. (képviseletében: Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda 1022 Budapest, 
Árvácska u. 6.) részére a „Visegrád” név használatát a gazdasági társaság elnevezésében, 
tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület az újonnan megalakuló cég működésével 
egyidejűleg nem lát garanciát arra, hogy az jótékony gazdasági hatást gyakorol a helyi 
turisztikai szereplőkre, valamint Visegrádon már régóta működik egy hasonló elnevezésű és 
hasonló tevékenységet folytató utazási iroda.  
2.) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a testület döntéséről a 
testületi határozatnak megfelelően írásban értesítse a Sárhegyi és Társai Ügyvédi irodát. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Harangvirág u. 22. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosítási 

lehetőségeinek megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy az ingatlant adja 
ismételten bérbe az önkormányzat és kezdeményezze a pályázati eljárást.  
 
Dr Szabó Attila: Emellett van még két alternatíva, ez egyik, hogy értékesítésre jelöli ki az 
ingatlant, vagy hogy jelenleg üresen hagyja az ingatlant.  
 
Bálint Zsolt: A Népjóléti Bizottság azt a javaslatot támogatja, hogy írjanak ki pályázatot, 
határozott időre adják ki 1 évre, ami hosszabbítható. A jövedelem határt pedig csak 
irányadónak kellene tekinteni, mert ha esetleg egy olyan valaki pályázik, aki annak nem felel 
meg, akkor is ki lehessen adni a lakást.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás 
és módosító javaslat nem hangzott el, kérdezte a képviselőket, aki az A) határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
239/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a 
Harangvirág u. 22. szám alatti önkormányzati lakás költségelven történő bérbeadására, a 
határozat mellékletét képező pályázati kiírás alapján. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

- A pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
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11. npr: Megbízás Visegrád Város Önkormányzat alkalmazottainak foglalkozás-
egészségügyi feladatainak ellátására 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás: Dr Balogh Mónika háziorvos ellátná a foglalkozás-egészségügyi 
feladatokat is heti 2 órában évi 333.100.-Ft összegű megbízási díj ellenében. Az 
önkormányzatnak a dolgozói tekintetében erre szerződést szükséges kötnie, valamint 
hozzájárulást kell adnia, hogy a doktornő a rendelőben ezt az ellátást is végezhesse.  
 
Dr Szabó Attila: Képviselői kérdésként az vetődött fel, mivel a doktornő más cégek esetében 
is elláthatja a jövőben ezt a feladatot, ezért ad-e valami kedvezményt a megbízási díjból vagy 
bérleti díj kerülne megállapításra. Ez ügyben felkereste a doktornőt, aki elmondta, hogy a a 
foglalkozás-egészségügyi díjból a piaci árnál kedvezőbbet állapított meg az önkormányzat 
esetében és inkább a bérleti díjat fizetne, de ennek pontosítása a későbbiek folyamán történne 
meg. Jelen pillanatban a mostani döntést ez nem befolyásolja, mert egyébként is a használati 
bérleti szerződést egy külön szerződésben kell rögzíteni.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ez a szerződés kell, hogy a képviselő-testület elé kerüljön? 
 
Dr Szabó Attila: Igen.  
 
Bálint Zsolt: Jobb lett volna együtt a kettőt tisztázni, de azért, hogy a doktornő tudja végezni 
ezt a tevékenységet, most beleegyezik, de azt kéri, hogy legyen ez rendezve minél hamarabb.  
 
Mikesy Tamás: Ez az ár azért lényegesen olcsóbb, mint amit Balázs Mária számlázott 
korábban az önkormányzatnak. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás 
és módosító javaslat nem hangzott el, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
240/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. január 1-től 
határozatlan időtartamra Visegrád Város Önkormányzat és intézményei alkalmazottainak 
foglalkozás-egészségügyi feladatainak ellátására évi 333.100.-Ft összegű megbízási díj 
ellenében az Antemon Szolgáltató Kft-t (képviseli: Dr. Balogh Mónika ügyvezető) bízza meg. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Antemon Szolgáltató Kft-vel a foglalkozás-
egészségügyi feladatainak ellátására – a határozat mellékletét képező tartalommal - feladat-
ellátási szerződést köt, a szerződés kötéséhez hozzájárul.  
3) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Antemon Szolgáltató Kft a Visegrád Fő u. 
38. szám alatti háziorvosi rendelőt, hozzá tartozó várótermet a foglalkozás-egészségügyi 
feladatok ellátására használja.  
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4) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Antemon Szolgáltató Kft-vel a Visegrád Fő u. 38. 
szám alatti háziorvosi rendelő, hozzá tartozó váróterem foglalkozás-egészségügyi feladatok 
ellátására történő használatára, valamint a berendezési tárgyak használatára szerződést köt.   
5) A képviselő-testület a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja, abba betervezi. 
6) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Antemon 
Szolgáltató Kft-vel kötendő megbízási és használati szerződések aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: Név nélküli közterületek elnevezése 

 Előterjesztő: Dr  Szabó Attila jegyző 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A központi címregiszter összeállítása jogszabály szerint a 
jegyzők feladata. Az esetlegesen még el nem nevezett közterületek elnevezése a képviselő-
testület hatáskörébe tartozik. A Közművelődési Bizottság tárgyalta az előterjesztést.  A 
Mátyás király utcából nyíló 370/5 hrsz-ú közterület javasolt elnevezése Mátyás köz. A 
Szentgyörgypuszta útból nyíló 1612/1, 1612/2 és 1616/3 hrsz-ú saját használatú utak javasolt 
elnevezése Nyírfa utca. A 886 hrsz-ú közterület a Rákóczi utca folytatása miatt javasolt 
elnevezése Rákóczi utca. Az elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő 
0125/20 hrsz-ú külterületi ingatlanon található az ún. Jurta kemping, ami erdészeti úton 
közelíthető meg, ezért javasolt elnevezése Jurta szállás. Az elkülönülten, megjelenését 
tekintve szigetszerűen elhelyezkedő 068/1 hrsz-ú külterületi ingatlanon található az ún. 
Mócsai tanya, ami erdészeti úton közelíthető meg javasolt elnevezése Mócsai tanya. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a közművelődési Bizottság az előterjesztésben szereplő 
javaslatokat elfogadásra javasolja. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás és 
módosító javaslat nem hangzott el, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
241/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. december 1-i 
hatállyal     
a) a Visegrád Mátyás király utcából nyíló 370/5 hrsz-ú közterületet „Mátyás köz”-nek nevezi 
el,  
b) a Visegrád Szentgyörgypuszta útból nyíló 1612/1, 1612/2 és 1616/3 hrsz-ú saját használatú 
utakat „Nyírfa utca”-nak nevezi el,  
c) a Visegrád 886 hrsz-ú közterületet „Rákóczi utca”nak nevezi el,  
d) elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő Visegrád 0125/20 hrsz-ú 
ingatlant „Jurta szállás”-nak nevezi el,  
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e) elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő Visegrád 068/1 hrsz-ú 
ingatlant „Mócsai tanya”-nak nevezi el.  
2) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban újonnan elnevezésre került 
ingatlanokkal, közterülettel érintkező ingatlanok házszám megállapítását végezze el.    
3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új közterületi névtáblák elkészítéséről 
és kihelyezéséről intézkedjen.  
4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az új közterületi neveknek az utcanévjegyzéken 
történő átvezetéséről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2. pont esetében 2017. február 28. 
3. pont esetében 2017. június 30. 
4. pont esetében 2016. december 31. 
Felelős: 2. pont esetében jegyző 
3. pont esetében polgármester 
4. pont esetében jegyző 
 

13. npr: Központi címregiszter létrehozása miatt szükségessé vált házszámváltozások 
adminisztrációs költségnövekedéséhez pénzügyi forrás biztosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A központi címregiszter rendezése okán új házszámok 
kiadására kerül sor. A jegyző úr javaslatára és előterjesztésében az ez évi elvégzendő 
munkafolyamathoz kötődő kiadásokra 1 millió forintot biztosítson az önkormányzat az idei 
általános tartalék terhére, valamint a jövő évre tegye lehetővé további 1 millió forint 
betervezését. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatja a javaslatot.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás és módosító javaslat nem hangzott 
el, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
242/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
2) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a központi 
címregiszter létrehozása miatt szükségessé vált házszámváltozások adminisztrációs 
költségeire a pénzügyi forrást biztosítja.  
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II.11.) számú önkormányzati rendelet általános tartalék soráról a Polgármesteri 
Hivatal dologi kiadások sorára 1.000.000.-Ft-ot a központi címregiszter létrehozása miatt 
szükségessé vált házszámváltozások adminisztrációs költségeire átcsoportosít.  
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésébe a 
központi címregiszter létrehozása miatt szükségessé vált házszámváltozások adminisztrációs 
költségeire 1.000.000.-Ft-ot betervez.  
4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt átcsoportosítást az 
önkormányzat 2016. évi költségvetés következő módosítása során készítse elő.   
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5) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 3. pontban szereplő összeget a Polgármesteri 
Hivatal 2017. évi költségvetésébe tervezze be. 
 
Határidő: 4. pont esetében 2017. április 30. 

5. pont esetében 2017. február 15. 
Felelős: 4. és a 5. pontok esetében jegyző 
 

14. npr: Utcabútorok (padok) vásárlása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ilyen padok már kerültek kihelyezésre a városban, most 
további 30 padot vásárolna az önkormányzat 2.419.350,- Ft összegben, mely az idei 
költségvetésben betervezésre került. A beszerzés ugyanattól a cégtől történne, ahonnan 
korábban. A Pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és támogatja a beszerzést. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás és módosító javaslat nem hangzott 
el, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
243/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 30 db köztéri padot az 
Alma-Rend Kft-től (6800 Hódmezővásárhely, Makói út.) vásárolja meg 1.905.000.- Ft +27% 
Áfa összesen 2.419.350.- Ft összegért. 
2) A képviselő-testület a köztéri pad megvásárlásához szükséges vételárat az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 13. melléklet 6. sora terhére 
biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Alma- Rend Kft-vel 
kötendő szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
15. npr: Döntés a decemberben tartandó közmeghallgatás időpontjáról és témájáról  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Polgármester úr javasolja, hogy a képviselő-testület 2016. 
december 13-án tartson közmeghallgatást, hiszen ebben az évben még nem tartott és törvényi 
kötelezettség, hogy egy évben legalább 1 előre meghirdetett közmeghallgatást tartson az 
önkormányzat. A javasolt témák: Tájékoztató a lepencei strandfürdő újranyitásának 
lehetőségét vizsgáló tanulmánnyal kapcsolatban, Tájékoztató a Központi Címregiszter (KCR) 
létrehozásával kapcsolatban a lakosságot érintő változásokról, Napelemek felhelyezésének 
problémaköre, valamint az Egyebek. Korábban volt egy képviselői javaslat, melyet Mikesy 
Tamás vetett föl.  
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Mikesy Tamás: Kéri, hogy legyen egy napirend olyan címmel, hogy: Tájékoztató a 
lakosságot anyagilag érintő önkormányzati döntések hátteréről és logikájáról összehasonlítva 
más dunakanyari településeken meglévő és használatos gyakorlattal.  
 
Bálint Zsolt: Kérte a lakosságot, ha lehet a lehető legnagyobb számban jöjjenek el és 
mondják el ott a problémájukat.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mivel a témával kapcsolatban több módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki Mikesy Tamás képviselő módosító javaslatával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
244/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a 2016. december 13-án 
tartandó közmeghallgatás napirendje egészüljön ki az alábbi napirendi ponttal: 
Tájékoztató a lakosságot anyagilag érintő önkormányzati döntések hátteréről és logikájáról 
összehasonlítva más dunakanyari településeken meglévő és használatos gyakorlattal. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
245/2016. (11.16.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. december 13-án 
18 órakor a Duna Mozi épületében közmeghallgatást tart az alábbi témákkal: 

 Tájékoztató a lepencei strandfürdő újranyitásának lehetőségét vizsgáló tanulmánnyal 
kapcsolatban 

 Tájékoztató a Központi Címregiszter (KCR) létrehozásával kapcsolatban a lakosságot 
érintő változásokról 

 Tájékoztató a lakosságot anyagilag érintő önkormányzati döntések hátteréről és 
logikájáról, összehasonlítva más dunakanyari településeken meglévő és használatos 
gyakorlattal 

 Napelemek felhelyezésének problémaköre 
 Egyebek 
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2) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy a közmeghallgatás helyben 
szokásos módon (Visegrádi Hírek, hirdetőtábla, honlap) történő meghirdetéséről intézkedjen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
16. npr: Egyebek 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Beszámolt a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 
azon rendezvényekről, melyen Félegyházi András polgármester részt vett.  
 
Bálint Zsolt: A Hilton szállodánál mozgás van, fákat vágtak ki, meg szigetelnek. Tudunk 
erről valamit? 
 
Dr Szabó Attila: Hivatalosan nem.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy ő véletlenül tud róla, mert említette a polgármester úr, hogy 
fölkereste őt egy úr, aki arról tájékoztatta, hogy egy magyar hátterű cég felvásárolta a 
szállodát. Megindult a takarítás, tehát a folyamat meg fog indulni a közel jövőben.  
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Duna Mozi üzemeltetése beindult és nagy érdeklődés van 
iránta. 
 
Schüszterl Károly: Elromlott a Multicar és a hókotró így az vetődött föl, hogy ezt már ne 
újítsa fel az önkormányzat, mert igen régi már, a só szétette az évek során, ezért az Unimogra 
kellene venni egy sózó adaptert és téli gumikat és akkor ezzel lehetne megoldani a téli 
munkálatokat. A Multicar pedig nyáron használható lenne még locsolásra. Történt ebben 
előrelépés, lehetne erről dönteni? 
 
Dr Szabó Attila: Ifj. Schüszterl Károllyal egyeztetve még van néhány tisztázandó kérdés, így 
ebben a témában a jövő hét folyamán várható egy rendkívüli testületi ülés.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mivel egyebekben több kérdés, hozzászólás nem volt, a 
munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
   polgármester              jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Szám:    30/2016. 
Határozatok száma: 247/2016. (11.30.) 
Rendelet száma:  - 
    
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. november 30-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

 

 

1. Unimog U 300 típusú teherautóra szerelendő sószóró berendezésre érkezett 
ajánlatok  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 



2 

 

 

 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 30-án 15:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
Távol maradt képviselők: 

Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester, Bálint Zsolt és Bártfai István képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem 
tudnak részt venni. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fővel jelen van, 
határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette az ülés napirendjét, mivel azzal kapcsolatban 
kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, 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, Bálint Zsolt 
és Bártfai  István képviselők nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Unimog U 300 típusú teherautóra szerelendő sószóró berendezésre érkezett 
ajánlatok  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

Félegyházi András: Azért volt szükséges rendkívüli ülést összehívni, mert a Multicarnak az 
első kihajtása elromlott és cserére szorul, viszont ez olyan nagy költséggel jár, hogy e helyett 
más megoldást próbáltak keresni. Részben üzembiztonság szempontjából és részben, mert a 
Multicar alkatrészének cseréje nem újítaná meg a Multicart, ezért ebből a pénzből sokkal 
értelmesebb dolog a géppark más eszközét fejleszteni. Schüszterl Károly Városgazdálkodási 
Csoport-vezető javaslata szerint az Unimogra lenne célravezető egy sószóró adapter és 4 
téligumi vásárlása és a Multicart csak síkszakaszon használnánák. Ennek megfelelően 
Schüszterl Károly négy, az Unimog U 300-as teherautóra szerelhető sószórót gyártó, 
forgalmazó vállalkozástól kért be árajánlatot. A beérkezett árajánlatok között jelentős eltérés 
mutatkozik, összevetve az ajánlatokat elmondható, hogy az ár alapján a legkedvezőbb 
ajánlatot a Schmidt és Társai Gépipari Kft nyújtotta be, 1.870.000,- Ft +27%Áfa/db áron.  Az 
általa gyártott és forgalmazott HSS 1700 típusú sószóró berendezés mellett szól továbbá, hogy 
az ajánlattevő eszközeire megnövelt, 3 éves garanciát, továbbá 15 évre szóló pótalkatrész 
ellátást, valamint állandó 24 órás szerviz biztosítást vállalt. Telefonos egyeztetés során a cég 
képviselője e héten történő megrendelés esetén ez év karácsony előtti átadást vállalt. A 
téligumikra pedig 424.000.-Ft+áfa=538.480.-Ft/4db összegű ajánlat érkezett, ezért az árért föl 
is szerelik.  
 
Mikesy Tamás: Mennyi lett volna a Multicar felújítása?  
 
Félegyházi András: Anyag és munkadíjjal együtt majdnem 4 millió forint + Áfa.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 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 
247/2016. (11.30.)  
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Unimog U 300-as 
teherautóra szerelendő sószóró berendezést az árajánlatában lévő tartalommal a Schmidt és 
Társai Gépipari Kft-től (8200 Veszprém, Balaton utca 21.) vásárolja meg, 1.870.000.-
Ft+27%Áfa értékben. 
2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az Unimog U 300-as teherautóra 4 db új BKT MP570-
es típusú téligumit vásárol 424.000.-Ft+áfa mindösszesen 538.480.-Ft értékben.  
3) A képviselő-testület a sószóró berendezés és 4 új téligumi megvásárlásához szükséges 
összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú rendelet 16. 
melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében az Unimog U 300-as teherautóra szerelhető sószóró berendezés és 4 
új téligumi megvásárlására. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

 
Kmf. 

 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
   polgármester              jegyző 

 
 



1 

 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Szám:    31/2016. 
Határozatok száma: 248-249/2016. (12.08.) 
Rendelet száma:  - 
    
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. december 8-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

 

 

1. Makovecz Imre által tervezett Magyar László Tornacsarnok felújításának és 
bővítésének építési engedélyezési tervezési munkálataira érkezett ajánlat 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 

2. Visegrád Kálvária u. 27. szám alóli ingatlanról induló pincefal beomlásával 
kapcsolatos helyreállítási munkák kivitelezésére érkezett vállalkozói 
ajánlatok  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 8-án 07:45 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette az ülés napirendjét, mivel 
azzal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Makovecz Imre által tervezett Magyar László Tornacsarnok 
felújításának és bővítésének építési engedélyezési tervezési munkálataira 
érkezett ajánlat  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: A Magyar László Tornacsarnok nagyon rossz állapotban van, bizonyos 
szerkezeti elemei olyan mértékben korrodáltak, hogy azt végképp szükséges felújítani. Úgy 
néz ki, hogy a Kormány részéről mutatkozik egy olyan szándék, hogy a Makovecz örökségek 
felújítását támogatni fogják, amire feltehetően pályázni lehet majd. Ehhez viszont az kell, 
hogy ütőképes tervvel rendelkezzen az önkormányzat. A tervezési feladatot, tekintettel arra, 
hogy élő szerzői jog van, az jogokat kezelő alapítvány a tervezési jogokat Sáros László 
építésznek delegálta, ami azt jelenti, hogy nem is tervezheti, csak Ő. Árajánlatában nem 
visszaélve ezzel a helyzettel egy korrekt ajánlatot adott. 
 
Mikesy Tamás: Ha megvalósul a felújítás, akkor a tervezési költség elszámolható lesz? 
 
Félegyházi András: Ezt nem tudták még megmondani.  
 
Schüszterl Károly: Mi van akkor, ha a kormányzat mégsem támogatja majd a felújítást?  
 
Félegyházi András: Saját pénzből ezt felújítani úgy, ahogyan ezt illene, nem fogja tudni az 
önkormányzat, de úgy gondolja, hogy a Kormányzati szándék igen erős e tekintetben, tehát 
nehezen tartja elképzelhetőnek, hogy erre sosem lesz forrás.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 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 
248/2016. (12.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Makovecz Imre által 
tervezett Magyar László Tornacsarnok felújításának és bővítésének építési engedélyezési 
tervezői munkáival a Sáros és Társa Építésziroda Bt-t (képviseli: Sáros László György Ybl-
díjas építész) bízza meg 5.346.000.-Ft+27%áfa, mindösszesen bruttó 6.789.420.-Ft díj 
ellenében. 
2) A Képviselő-testület a Magyar László Tornacsarnok felújításának és bővítésének építési 
engedélyezési tervezési munkáira vonatkozó összegből 2.500.000.-Ft összeget az 
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önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú önkormányzati rendelet 
2. számú melléklet dologi kiadások sora, míg 4.289.420.-Ft összeget a 16. számú melléklet 
általános tartalék sora terhére biztosítja.  
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Sáros és Társa 
Építésziroda Bt-vel kötendő tervezési szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. npr: Visegrád Kálvária u. 27. szám alóli ingatlanról induló pincefal 

beomlásával kapcsolatos helyreállítási munkák kivitelezésére érkezett 
vállalkozói ajánlatok  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az önkormányzat még a tavasz folyamán a Kálvária utcában történt 
pinceomlás helyreállítása miatt vis maior pályázatot nyújtott be. A pályázaton 90%-os 
támogatást kapott az önkormányzat 10%-os önerő biztosításával. Elkészültek a tervek és a 
helyreállítási munkálatokra árajánlatot kértek be három cégtől is. Azért szerepel ez a téma 
rendkívüli ülésen, mert a legkedvezőbb ajánlatot adó cég a Geoszolg jelezte, hogy még az 
idén el tudják kezdeni a munkálatokat. Az árajánlatuk 4.550.000.-Ft+27%Áfa összesen bruttó 
5.778.500.-Ft vállalkozói díjat tartalmaz. A cég a korábban felmerült elmaradt munkálatokat 
elvégezte Polgár Zsolt ingatlana mellett is a pataknál és a sorompóval lezárt területen is.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
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 
249/2016. (12.08.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Kálvária u. 
27. szám alóli ingatlanról induló pincefal beomlásával kapcsolatos helyreállítási munkák 
elvégzésével a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó GEOSZOLG Kft-t (2085 Pilisvörösvár, Erkel 
F. utca 16., képviseli: Szőke András ügyvezető) bízza meg, 4.550.000.-Ft+27%Áfa összesen 
bruttó 5.778.500.-Ft vállalkozói díj ellenében. 
2) A Képviselő-testület a pincefal beomlásával kapcsolatos helyreállítási munkák pénzügyi 
fedezetét a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 11. számú 
melléklet 25. (vis maior II) sora terhére biztosítja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a GEOSZOLG Kft-vel 
kötendő vállalkozói szerződés aláírására. 
 

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

 
Kmf. 

 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
   polgármester              jegyző 
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tanulmánnyal kapcsolatban 

 
2. Tájékoztató a lakosságot anyagilag érintő önkormányzati döntések hátteréről és 

logikájáról, összehasonlítva más dunakanyari településeken meglévő és 
használatos gyakorlattal 

 
3. Napelemek felhelyezésének problémaköre 

 
4. Tájékoztató a Központi Címregiszter (KCR) létrehozásával kapcsolatban a 

lakosságot érintő változásokról 
 

5. Egyebek 
 



2 
 

 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-án 18:00 
órakor a Duna Moziban megtartott közmeghallgatásáról. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

    Bártfai István 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 
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Dr Szabó Attila jegyző  
 
Távol maradt képviselő: 
 

Bálint Zsolt 
 
Érdeklődő állampolgár: 
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3 
 

Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, a közmeghallgatást megnyitotta. Ismertette a napirendet, 
mellyel kapcsolatban sorrend módosítást javasolt az eredetileg a meghívóban kiküldöttekhez 
képest, mivel azzal kapcsolatban hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a közmeghallgatás napirendjét elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képviselő nem volt jelen)  a közmeghallgatás 
napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Tájékoztató a lepencei strandfürdő újranyitásának lehetőségét vizsgáló 
tanulmánnyal kapcsolatban 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az idén úgy döntött a képviselő-testület, hogy egy olyan vizsgálatot 
indít, amely azt vizsgálja, hogy milyen műszaki és pénzügyi realitása van annak, hogy 
újranyithasson a strand. A terület nincs az önkormányzat tulajdonában, a kút és a 
vízhasználati jog viszont az önkormányzaté. A VVF Kft-t bízta meg az önkormányzat ennek a 
feladatnak az elvégzésével. A vizsgálat célja, hogy egy esetleges befektetői vagy állami 
szerepvállalás esetén tiszta legyen az a kép, amit az önkormányzat tud nyújtani ezzel 
kapcsolatban. Felkérte Bozzay Pétert a VVF Kft. ügyvezetőjét, hogy ismertesse a folyamat 
jelenlegi állását. 
 
Bozzay Péter: Júliusban volt egy lakossági fórum, mely azt a célt szolgálta, hogy a lakosság 
gondolatait, javaslatait megismerjék a strand újranyitásával kapcsolatban. Köszöni a bizalmat 
az önkormányzatnak, hogy ezt a munkát rábízta, valamint köszöni Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester úrnak, hogy a saját tiszteletdíjából is ajánlott föl pénzügyi fedezetet a 
tanulmány elkészítésére.  
Arra sikerült rávilágítani, hogy a fürdő fizikai mivoltában történő rendbetétele egy elég 
jelentős egyszeri beruházási költséggel lenne megvalósítható. A műszaki csapat egy olyan 
fejlesztési javaslatot rakott le, amely több ütemű. Tehát a fejlesztési elképzelések egymást 
követő megvalósításról szólnak. Már maga az első ütem becsült költsége is 2 milliárd forint 
körül mozog, de ez már önmagában képes egy minőségi szolgáltatást nyújtani, tehát 
funkcionális, de extra felszereltséget nem tartalmaz. Ez egyébként nem tartalmazza a terület 
megvásárlásának költségeit, hiszen az jelenleg is egy bank tulajdonában van. Az első ütem 
egy téli-nyári üzemelésre alkalmas egységet tartalmaz, télen 300 nyáron 1600 főt képes 
befogadni. Ebben van egy fogadó épület öltözőkkel, kiszolgáló funkciókkal, egy fedett 
medencével, aminek van kiúszós része is. Ebbe benne lenne a meglévő úszómedence 
felújítása és természetesen a gépészet. Ami a megtérülő költségeket illeti sajnos önmagában 
az uszoda üzemeltetése nem tűnik rentábilis dolognak, ezen lehet javítani azzal például, hogy 
valamilyen szálláslehetőséget kiépít a beruházó, de erős nyereségességről az eddigi 
számítások alapján nem lehet beszélni.  
 
Félegyházi András: A helyszínrajz azt próbálta meg ábrázolni, hogy a régi félköríves 
medencék helyének megtartásával elfér-e az összes többi funkció a területen. Tehát ez nem 
egy konkrét építési szándék terveként értelmezhető.  
 
Bozzay Péter: Az biztos, hogy egy küldő anyagi támogatás nélkül ez Visegrád számára 
önerőből nagy falat lenne. Tehát jelenleg olyan fejlesztést próbáltak meg elképzelni, tervezni, 
amely nagyjából a jelenlegi állapotokat veszi figyelembe, csökkentve ezzel a beruházási 
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költségeket. Felkérte Gyurácz Németh Ivánt, hogy a beruházás pénzügyi vonatkozásait 
ismertesse. 
 
Gyurácz Németh Iván: A számítási módszer alapja az volt, hogy figyelembe vették a 
hasonló jellegű strandfürdők üzemeltetését, a költségek tekintetében pedig számoltak a strand 
felújítás beruházási költségével és egy kis apartman házzal is, valamint egy olyan verzióval is, 
ha egy hotel épülne a strand mellé. Költségként számolni kellett a telek megvásárlásával is, 
illetve emellett a későbbi üzemeltetési költségekkel. Bevételi oldalon alapvetően lehet 
számolni jegyár bevétellel, a kiszolgáló funkciók bérleti díjával, és valamiféle üzemeltetési 
bevétellel. Azt külön kezelték, ha valamilyen szálláshely megépül, akkor abból is lehet 
bevétel. Azt ki lehet jelenteni, hogy ez a beruházás önmagában pénzügyileg nem megtérülő, 
tehát a beruházási és későbbi üzemeltetési költségek meghaladják a várható bevételeket, de 
természetesen itt nem csak pénzügyi szempontok vannak és nem csak a projekthez 
kapcsolódó hasznokat lehet értelmezni. Hiszen nyilván egy ilyen beruházás jó hatással van 
Visegrád turisztikai vonzerejére és adóbevételekben is jelenthet növekedést. Ezért ketté 
választották a projektet és megnézték az egyszeri nagyobb befektetést igénylő beruházást, 
amelynél nagyobb állami támogatás jöhetne szóba. A másik, amit még vizsgáltak az az 
üzemeltetésnek a rentabilitása, vagyis lehet-e úgy üzemeltetni, hogy a bevétel fedezze az 
üzemeltetési költségeket. Az átlagos napi jegyárakat nagyjából a leányfalui strand jegyáraihoz 
közelítették, illetve attól 20%-al tértek el fölfelé. 
 
Zeller Tibor a Hotel Visegrád tulajdonosa: Véleménye szerint az majdnem biztosan 
kijelenthető, amennyiben a beruházásra sikerülne bármilyen külső forrást szerezni és 
megépíteni egy csak szezonális nyári fürdőt, akkor azt abban a 4-5 hónapban gazdaságosan 
lehetne üzemeltetni. Télen véleménye szerint azért nem lenne értelme a fürdőt üzemeltetni, 
mert egyrészt akkor sokkal kevesebben látogatnak Visegrádra és sokkal magasabbak lennének 
a napi fajlagos költségei az üzemeltetésnek.  
 
Bozzay Péter: Ezt a verzióit is reális alternatívaként számon tartják, tehát nem vetették el 
teljesen azt sem, hogy csak nyáron üzemelne a strand. 
 
Félegyházi András: Itt sajnos azt kell látni, hogy az önkormányzat egymaga sosem fog tudni 
olyan helyzetbe kerülni, hogy önmaga legyen az egésznek a beruházója, finanszírozója. Tehát 
ennek a vizsgálatnak az eredménye nagyon sajátos, mert ezzel az önkormányzatnak egyrészt 
az a terve a továbbiakban, hogy tisztán lásson, hogy mi a realitása a megvalósulásnak, 
másrészt, hogy egy esetleges állami szerepvállalás utáni megvalósulás esetén fenntartható-e.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint egy fedett rész szaunával, nem pusztán téli üzemeltetésről 
szól, hanem annak lehet egy nyári stabilitási szerepe is rossz idő esetén. Másrészt nagyon sok 
múlik az épület optimális tervezésén a gazdaságos üzemeltetés tekintetében. 
 
Nádas Gábor a Thermál Hotel Visegrád igazgatója: Mikor lesz ebből egy olyan anyag, 
amit az önkormányzat egy érdeklődő befektetőnek oda tud adni, mert jelenleg véleménye 
szerint ez semmire nem jó. Az önkormányzat nagyon jól tudja, hogy a Thermál Hotel 
tulajdonosa kifejezte érdeklődését, a bankkal már fel is vette a kapcsolatot, hogy esetleg 
felvásárolná a telket, viszont ahhoz, hogy egy befektető dönteni tudjon, ahhoz konkrét számok 
kellenek, de itt most egyetlenegy számot sem látott. Több konkrétum kellett volna a 
vízfelületről, a medencék pontos számáról, a befogadó képességről, stb…stb… e nélkül 
továbblépni viszont nem lehet.  
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Félegyházi András: Az íves karéjos medence rendszer, ami a hegyoldalba van beépítve, 
természetesen része az első ütemnek. Vajon mi annak az oka, hogy se a tulajdonos CIB Bank, 
sem a Thermál Hotel tulajdonosa, sem senki nem kezdett még el érdemben ezzel foglalkozni, 
amit most az önkormányzat egyáltalán elkezdett.  
 
Nádas Gábor a Thermál Hotel Visegrád igazgatója: A Thermál Hotel tulajdonosa részéről 
az az ok, hogy ő nem szeretne oda strandot, illetve elindult egy beszélgetés a Thermál Hotel 
és az önkormányzat között, ami kapcsán a tulajdonos azt mondja, hogy hajlandó lenne oda 
strandot építeni, de világosan kell látnia azt, hogy az önkormányzat mit szeretne pontosan. 
Elvileg egyébként, mivel a terület banki tulajdonban van, az önkormányzatnak nem is lehetne 
beleszólása, hogy ott mi létesüljön, de a tulajdonos van olyan gáláns a helyi lakosokkal, hogy 
hajlandó tárgyalásokat folytatni az önkormányzattal, hogy az ő érdekük is érvényesüljön és 
nem akar ellene tenni. De alapban ez egy olyan besorolású övezet, ahová nem is kötelező 
standot építeni, hanem elég egy termál szálló is néhány medencével. Tehát a tulajdonos 
eredetileg nem szeretett volna oda strandot, de azért jött el ma erre a közmeghallgatásra, hogy 
megtudjon valami konkrétumot, de sajnos ez nem sikerült. 
 
Félegyházi András: Amikor Önt ide meghívtam, akkor jeleztem, hogy ez egy 
közmeghallgatás lesz, ami tulajdonképpen egy lakossági fórum és amiről most szó van, az 
még nem egy kész anyag. Az önkormányzat vizsgálata abból indult, hogy a visegrádi lakosok 
nem feltétlenül egy szállodát szeretnének ott látni, hanem egy olyan strandot, ahová akár téli 
időszakban is el tudnak menni. Persze lehetne ott termálturisztikai szolgáltatást is létesíteni, 
ami üzleti értelemben megáll, de tart attól, hogy a visegrádi lakosok 1500-1800 forintos 
jegyára attól igen messze lenne. Egyébként ennek a vizsgálatnak az elindítása nagyon furcsa 
az önkormányzat részéről, mert tulajdona nincs, kivéve a kutat, befektetni való pénze sincsen, 
sőt hitelt sem kapna. Ha elkészül ez az anyag teljes egészében a Thermál Hotelnek az 
egyébként sem fog mondani túl sokat, mert az arra lesz jó, hogy a visegrádi önkormányzat 
mutassa meg azt, hogy mit szeretne látni ebben a kérdéskörben. Valóban volt egy találkozó az 
önkormányzat és a Thermál Hotel tulajdonosa, illetve képviselője között, ahol a Thermál 
Hotel részéről elhangzott egy elég komoly ellentételezés a strand létesítéséért cserébe, de kéri 
Nádas Gábort, hogy ezt ő mondja el a lakosságnak.  
 
Nádas Gábor a Thermál Hotel Visegrád igazgatója: Az hangzott el a tulajdonos részéről, 
hogy az esetben hajlandó esetleg a strandot felépíteni, ha a vízhasználati jogot 
megvásárolhatja az önkormányzattól, de ez nem feltétel volt, hanem egy üzleti ajánlat.  
 
Félegyházi András: Tekintettel az előzményekre, ami a vízhasznosítási jog kérdésére 
vonatkozik, és amit sok évig tartó pereskedés után sikerült végre visszaszereznie az 
önkormányzatnak, úgy gondolja, hogy ebbe a fajta konstrukcióba nehezen lehetne belelépni 
ismét. Úgy gondolja, hogy a mai este gondolatait is összegezve, illetve beépítve néhány héten 
belül össze fog állni a teljes anyag, pontos számadatokkal, amelyek egyébként már most is 
megvannak, de úgy gondolja, hogy egy közmeghallgatáson felesleges lenne gazdasági 
adatokba belemenni, melyek természetesen üzleti szereplők számára ezt megismerhetővé 
fogják tenni valamilyen konstrukcióban. 
 
Bozzay Péter: Az a munka még akkor indult, amikor a Thermál Hotel tulajdonosa még nem 
tárgyalt az önkormányzattal és nem is a Thermál Hotelnek készült, hanem a városnak és a 
lakosságnak.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt 
a napirendet lezárta. 
 

2. npr: Tájékoztató a lakosságot anyagilag érintő önkormányzati döntések 
hátteréről és logikájáról, összehasonlítva más dunakanyari településeken meglévő 
és használatos gyakorlattal 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Elmondta, hogy három környező település tekintetében végeztek egy 
felmérést a helyi lakóingatlan tulajdonosok adóterheit illetően. Ez a három település 
Dunabogdány, Pilismarót és Leányfalu. Visegrádon a lakók építményadót nem fizetnek, 
hulladékszállítási díjat sem fizetnek, hanem kommunális adó van, ami évi 20.000,- Ft, de ezen 
túl adófizetési kötelezettségük nincsen. A vizsgált környező településeken a hulladékszállítás 
díja nagyságrendileg ehhez hasonló, Leányfalun egy kicsit alacsonyabb, de ott egy nagyon 
erőteljes, a lakóépületeket is érintő építményadó van. A másik két településen kb. 5.000,- Ft-
os éves költséggel magasabb a hulladékszállításnak a díja. Az építményeket viszont akár lakó, 
akár üdülőépületről beszélünk mind a három vizsgált településen érinti adóteher. 
Dunabogdányban egységesen 130 Ft/m², Pilismaróton és Leányfalun ennél összetettebb, mert 
ott egy sávos rendszer van. Ezeken túl még a Visegrádon az üdülőingatlanokra vonatkozó 800 
Ft/m²-es adóteher sem kirívó a Dunakanyarban, hiszen ez Pilismaróton 1000,- Ft. Éves 
szinten Visegrádon a kommunális adóbevétel 14,3 millió Ft, amiből a hulladékszállítás 11,5 
millió Ft éves szinten. A telekadó, illetve építményadó bevétel szűk 15 millióFt éves szinten. 
Ehhez képest 400-450 millióFt körüli költségvetése van a városnak, és alapvetően azt kell 
látni, hogy a bevételek gerincét az idegenforgalmi adó teszi ki, illetve jelentős még az 
iparűzési adó, ami Visegrádon szintén erősen kötődik az idegenforgalomhoz. Ehhez képest az 
önkormányzat által különböző formában kiadott támogatások, pénzeszköz átadások, 
amelyeket valamilyen formában a lakosság is érez - gondolok itt a civil szervezetek 
támogatására, a Danubia Televízió támogatására, a kerítés-és homlokzat-felújítási pályázatra, 
a Szent Kozma és Damján Korházzal kötött együttműködésre, melynek köszönhetően a 
visegrádi lakosok térítésmentesen vehetnek igénybe bizonyos vizsgálatokat, a Nyugdíjas Klub 
támogatására, illetve a szociális támogatásokra – körülbelül szintén 15 millió Ft-os költséget 
jelent, tehát nagyságrendileg ugyanannyit, mint amennyi bevétel származik a nem 
lakóingatlanok után befizetett építmény és telekadóból. Tehát arra kellett rájönniük, hogy 
gyakorlatilag a lakóktól és a magánszemélyektől beszedett adók teljessége visszafordul olyan 
típusú szolgáltatásokra, melyeknek egy része más településeken nem érhető el, vagy csak 
sokkal kisebb mértékben.  
Leginkább az szokta felborzolni a visegrádi lakosok kedélyeit egy adott szituációban – joggal 
– egy ingatlan felújításnál a főépítész mindenféle ötletekkel áll elő különböző településképi 
eljárások során, ami esetleg többletköltséget eredményez adott esetben. Egy olyan 
településen, ami az idegenforgalmán kívül a saját településképéből él, arra ott oda kell 
figyelni. Azt a szabályrendszert, amit a város képvisel ezzel kapcsolatban, vagyis a Helyi 
Építési Szabályzatot, 2004-ben alkotta meg az akkori képviselő-testület. Tudvalevő, hogy 
egyébként a visegrádi ingatlan árak is magasabbak, mint a szomszédos településeken, akkor 
sajnos el kell azt is viselni, hogy adott esetben a beruházási költség is többe kerül rajta. 
Valóban egyes településképi kötelezéssel százezres nagyságrendben is mérhető 
többletköltséget okoz ez a fajta szabályrend, viszont amennyiben az adott ingatlan védett 
területen van, akkor van lehetőség bizonyos mértékű kompenzációra, a településképi pályázat 
útján, másrészt az adóterheket összevetve más településsel úgy gondolja, hogy az adóteherben 
megtakarított többletköltséget jelent. Az a szabályrendszer, ami a településkép 
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szabályozásának az alapját képezi most kerül felülvizsgálatra, tehát ha bárkinek azzal 
kapcsolatban észrevétele van, akkor jelezze.  
 
Szigeti János: Tervezi-e az önkormányzat, hogy az adónemeken változtat, esetleg a 
kommunális adót szétszedi hulladékdíjra stb? 
 
Félegyházi András: Kijelenthető, hogy Visegrádon az ingatlantulajdonosok nincsenek 
túladóztatva, de ezen egyelőre nem kíván változtatni az önkormányzat. Az idei adórendelet 
módosításkor az idegenforgalmi adót emelte az önkormányzat 460 Ft-ra, ahol az elméleti 
felső határ egyébként 500,- Ft. Ezt a tételt a kereskedelmi szálláshelyeken fizetik a vendégek 
vendégéjszakánként, az egyéb szálláshelyeken ez az összeg 300 Ft lett. Másik adóváltozás, 
ami a megkezdett vagy félbehagyott építkezéssel, esetlegesen romos állapotban, 
elhanyagoltan hagyott ingatlanokra vonatkozik. Őket ezzel arra szeretnék sarkallni, hogy 
fejezzék be az építkezéseket, aminek több hasznos hozadéka is van a város részére, mert 
egyrészt szép lesz a terület, másrészt, ha működni fog, akkor idegenforgalmi adót is hoz. 
Sajnos azzal a jövő évben is számolni kell, hogy az idegenforgalmi adó állami támogatásában 
csökkenés várható, mert ez a tendencia már látható néhány éve, jövőre például már csak 1 Ft-
ot adnak minden egyes beszedett idegenfogalmi forint után, idén még 1,5 Ft volt ez a mérték.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy ennek a pontnak a napirendre vételét ő vetette fel, mert nap 
mint nap abba helyzetbe került az elmúlt időszakban, hogy megkérdezték a visegrádi lakosok, 
hogy „miért csinálja ezt az önkormányzat a homlokzat-felújítás és ablakcsere, meg sok egyéb 
felújítás tekintetében”. Az egy alapvető elve az önkormányzatnak, hogy a lakosságot nem 
szabad túladóztatni, ehhez viszont az idegenforgalmi adóból kell bevételt képezni. Ahhoz 
viszont, hogy ide jöjjenek a turisták ahhoz olyan településképet kell mutatnia a Városnak, ami 
miatt vonzóvá válik, illetve vonzó marad Visegrád. Tehát az önkormányzat azért, hogy 
megpróbálja alacsonyan tartani az adóterheket, cserébe azt kéri a lakóktól, hogy segítsenek a 
településképet javítani.  
 
Félegyházi András: Azért arra is sok példa van, hogy fölvállalják az ezzel járó 
többletmunkát és többlet terhet. Egy településsel kapcsolatos többletmunka az évtizedeken 
keresztül valósul meg és csak évtizedeken keresztül látszik. 
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt a napirendet lezárta. 
  

3. npr: Napelemek felhelyezésének problémaköre 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Ez a napirend egy kicsit kapcsolódik az előzőhöz és erről is jó volna 
beszélni, annak érdekében, hogy felszínre kerülnének azok a feszültségek, amik ezzel 
kapcsolatban vannak a városban. Egyrészt azt látjuk, hogy az utóbbi időben befektetésként 
működik egy napelemes rendszer kiépítése, létesítése. A másik az, hogy a csapból is a 
megújuló energia, a zöldenergia és a fenntarthatóság folyik, ami teljesen valós probléma, tehát 
ezzel foglalkozni kell. Tehát a napelemekből most dömping van, egyfajta tömegtermék lett, az 
már más kérdés, hogy 5-10 vagy akár 25 év múlva is hozni fogja-e azt, amit most ígérnek a 
cégek, akik ezt létesítik. Az elmúlt 1-2 évben jelennek meg Visegrádon a háztetőkön ilyen 
napelemek. A testület által megalkotott rendeletekben ezeknek a készülékeknek a kihelyezése 
engedélyhez kötött, településképi bejelentéshez. Nagyon sok esetben ez a fajta eljárás nem 
történik meg és úgy kerülnek ki ezek a napelemek a leglátványosabb helyeken. Egyébként 
azért arra is van példa, hogy lefolytatódik az eljárás és a tulajdonossal egyeztetve meg tudják 
találni a mindenki számára elfogadható megoldást. Az engedély nélkül kihelyezett napelemek 
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esetében eddig az akadályozta meg az önkormányzatot, hogy a településképi törvényben egy 
nagyon jelentős változás következett be, de a végrehajtási rendelet még nem jött ki, tehát 
bizonytalan eljárást nem akart elkezdeni az önkormányzat. Majd ha a végrehajtási rendelet 
meg lesz, ahhoz lehet igazítani a helyi rendeletet és ezután fog hozzá az önkormányzat 
ezekhez a kérdésekhez. Alternatívaként már a mai piacokon is vannak olyan rendszerek 
amelyek tetőfedésbe integrált módon nyújtják a házi áramtermelés lehetőségét, persze ezek 
megtérülése hosszabb távú, mert a beruházás drágább, de a termék a gyártók szerint magasabb 
kategóriát képvisel, mint a jelenlegi termékek és az élethossza is több.  
 
Szigeti János: Nagyságrendileg hány olyan ingatlant érint, ahol ezt a kérdést meg kell oldani? 
 
Félegyházi András: 5 és 10 között van ezeknek az ingatlanoknak a száma, ezek között van 
olyan is, ami már több éve fent van. Amivel kapcsolatban várhatóak lépések, azok az elmúlt 
néhány évben felkerült napelemek. 
 
Rüll Tamás főépítész: Tanácsként annyit tudna még hozzátenni, hogy az alternatív 
energiahasznosításnak még számos más lehetősége van, érdemes azokat is számba venni egy-
egy beruházás esetén, tehát ne legyen ennyire egyértelmű, hogy az alternatív energia csak 
napelem vagy napkollektor lehet. Illetve, ha már erről beszélünk, akkor ne csak az aktív 
elemekre gondoljunk, hanem például egy télikert az épület hőháztartásában szerepet játszik.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt 
a napirendet lezárta. 
 

4. npr: Tájékoztató a Központi Címregiszter (KCR) létrehozásával kapcsolatban a 
lakosságot érintő változásokról 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A kormányzat célja, hogy egységes közigazgatási cím legyen 
Magyarországon, ami azt jelenti, hogy három címnyilvántartást a személy-és 
lakcímnyilvántartást, a postai nyilvántartást és az ingatlan nyilvántartást egységesíteni kell. Ez 
az eljárás Visegrádon elindult, jelenleg 13 utcában történt meg a felülvizsgálat, ami eddig 750 
határozat kiadását jelentette, de 46 utca van Visegrádon. Sajnos van olyan utca, ahol még 
házszám sincsen, csak helyrajzi szám van, illetve közterületek elnevezését is pótolni kellett 
néhány esetben. Van néhány esetben olyan is, hogy egy-egy utcában két helyrajzi számú 
ingatlan ugyanazon a házszámon szerepel. Ez a folyamat tehát Visegrádon elindult a 
hivatalban 4 ügyintéző végzi a feladatot csatolt munkakörben, a cél az, hogy 2017. nyarára 
lezáruljon ez az eljárás, mert a 2018-as országgyűlési választásokra már ez a nyilvántartás 
fogja képezni névjegyzék alapját. A hivatal a kiosztott házszámokat a határozatok alapján egy 
elektronikus rendszerben felrögzíti, egyenként, a GPS koordinátákkal együtt, így az ingatlan 
nyilvántartásban is meg fognak jelenni az új utca, illetve házszámok. Ebből a lakosságot az 
érinti, ahol a házszámok változni fognak, ott majd a lakcímkártyákat és akit érint a forgalmi 
engedélyt is le kell cserélni. Mivel a házszámváltozás hivatalból indult eljárás, így a csere 
ingyenes lesz. A cserére két lehetőség van miután jogerőssé válik a határozat, vagy a 
Kormányablakba Tahitótfalun, ahol azonnal kicserélik, vagy a polgármesteri hivatalba is be 
lehet jönni, de mi csak továbbítani tudjuk, ezért ez kicsit hosszadalmasabb eljárás. Amelyik 
címen vállalkozás van bejelentve, ott pedig be kell jelenteni a székhelyváltozást a 
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Cégbíróságnál elektronikus úton a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül, 
valamint a működési engedélyt is módosítani szükséges a jegyzőnél. Ezen eljárások is 
illetékmentesen, viszont a jogalkotó nem gondolt arra, hogy a társasági szerződés módosítása 
ügyvédi ellenjegyzéshez kötött, ami viszont jelentős költséggel jár. Nyilván ez alatt a 
folyamat alatt előfordulhatnak kisebb-nagyobb kellemetlenségek, de türelmet kér a 
lakosságtól, de ezt egyszer kell rendbe tenni és utána mindenkinek a címe egyezni fog a 
személy-és lakcímnyilvántartóba, valamint az ingatlan nyilvántartásban. A 
közműszolgáltatóknak és egyéb társhatóságoknak hivatalból lejelentjük a változást. Az új 
házszámtáblákat és új közterület táblákat az önkormányzat fogja biztosítani, ahogy lezajlik az 
eljárás, úgy a házszámtáblák is kiosztásra kerülnek majd. Amennyiben bárkinek bármilyen 
kérdése van ezzel kapcsolatban szívesen áll a lakosság rendelkezésére.  
 
Szőke Mátyás: A banki szolgáltatásokkal és az egyesületekkel mi a helyzet? 
 
Dr Szabó Attila: A Dunakanyar Takarékszövetkezet Visegrádi Kirendeltségének hivatalból 
küldünk határozatot, ha egyéb olyan országos bank van, amely igényként merül fel, akkor a 
határozat egy példányával oda be kell menni és átvezettetni a lakcímváltozást. Az egyesület a 
gazdasági társaságokkal esik egy kalap alá, az ő társasági szerződés módosításukhoz ügyvédi 
ellenjegyzés szükséges és úgy kell bejegyeztetni a cégbírósághoz. Az a probléma, hogy ezt mi 
nem tudjuk hivatalból intézni, mert a Cégbíróság csak az egyesületek ügyvéd által 
ellenjegyzett alapszabályát jegyzi be.  
 
Zoltán Erika: Mit értünk a közműszolgáltatók alatt? 
 
Dr Szabó Attila: Közmű szolgáltatók Visegrádon az ELMŰ, a FŐGÁZ, a DMRV, a 
TELECOM. Ha egy-egy utcában felmerül igényként, hogy vannak olyan szolgáltatók, 
amelyek nem tipikusak Visegrádon, akkor nyilvánvalóan jelzés esetén a hivatal szívesen 
elküldi oda is. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt 
a napirendet lezárta. 
 

5. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Megkérte a jelenlévő érdeklődő lakosokat, amennyiben van bármilyen 
kérdésük, problémájuk, akkor most jelezzék. 
 
Földházi Anna: Elmondta, hogy a Rákóczi utcában lakik és az a problémája, hogy nincs 
kitéve az utcanév tábla, ezért sokan nem találnak oda.  
 
Félegyházi András: Mint, ahogyan jegyző úr is elmondta az előző napirendi pont keretében, 
hogy sajnálatos módon Visegrádon az elmúlt 30 évre is visszamenőleg nem csak, hogy 
házszámok nem voltak adott esetben, hanem néhol utcák, közterületek sem voltak elnevezve. 
Most ez a folyamat elindult, sok esetben közterületeket is elnevezett a közelmúltban a 
képviselő-testület, de természetesen a névvel ellátott utcák esetében is szükséges 
felülvizsgálni az utcatáblákat. Az a szándék, hogy Visegrádon legyen egységes az 
utcanévtábla, ami jelentős költséggel jár, igyekeznek ezt minél hamarabb pótolni, és nyilván 
elsőbbséget fog élvezni az olyan utca, ahol eleve nincs tábla kihelyezve. 
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Földházi Anna: A református templom és annak környéke nagyon elhanyagolt, a busz felé 
vezető kis csapás mellett sokszor belógnak a bokrok, tehát ott olyan rendezetlen a környezet, 
jó volna erre egy kicsit nagyobb figyelmet fordítani.  
 
Félegyházi András: Köszöni, hogy erre felhívta a figyelmet. Visegrádon a közterületek, 
utcák, járdák, parkok, bizonyos utcákban az árkok karbantartását az önkormányzat 
Városgazdálkodási Csoportja végzi. Ezek között a karbantartott területek között számos olyan 
van, ami nem is az önkormányzat feladata lenne, mint például a 11-es főút teljes visegrádi 
szakasza, ahol a Magyar Közút nem kaszálja a vízelvezető árkokat. Az idei évben mire 
végigértek a kaszálandó területeken, addigra kezdhették elölről, mert a sok eső miatt minden 
gyorsan nőtt, tehát voltak nehézségek, ezért még önkormányzati kapacitáson túl külső 
segítséget kellett igénybe venni vállalkozóktól. A zöldfelületek fejlesztésének kérdésével terv 
szerint foglalkozik az önkormányzat, mert ezek a kérdések - ami most is fölvetődött, hogy 
miért nem lehet járdán eljutni például a buszmegállóig, vagy miért nincs virágágyás – 
fontosak és számos esetben megoldásra várnak. Számos beruházás kapcsán sajnos az elmúlt 
évtizedekben nem történt meg a környezetrendezés, sőt még terv sem készült erre 
vonatkozóan, ez egy rossz gyakorlat, amit meg kell szüntetni, csak sajnos ez egy hosszú 
folyamat lesz. Tehát az önkormányzat arra törekszik, hogy a jövőbeni beruházások esetén a 
környezetrendezés is megvalósuljon, de ezeket előreláthatóan meg kell tervezni. Január 25-én 
lesz egy lakossági fórum, hogy az ezzel kapcsolatban megformálódott elképzeléseket 
közzétegyék, megvitathatóvá váljon és az észrevételek, hozzászólások beépítésre kerüljenek a 
tervekbe és utána szépen ütemezetten, az anyagiakhoz mérten meg is lehessen valósítani.  
Tekintettel arra, hogy egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, mindenkinek 
megköszönte a megjelenést és a közmeghallgatást bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András                  Dr. Szabó Attila 
    polgármester                jegyző 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 14-én 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette az ülés napirendjét, melyhez 
két pótnapirendet javasolt még felvenni, az egyik a HÉSZ módosításáról szól, a másik Mikesy 
képviselő úr tiszteletdíjának jóváhagyásáról és javasolta a 17. napirendi pontot levenni 
napirendről. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem 
volt, 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) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a 
két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos beszámolót 
nem kívánta kiegészíteni. A CBA ügyben egy bírósági per kezdődött, hiszen a Reha Invest 
megtámadta a kisajátítási eljárás jogalapját, illetve értékét. Az önkormányzat természetesen 
részt vett a tárgyaláson és ragaszkodott a kisajátítási határozat megfelelőségéhez, de itt az 
elsőrendű alperes a kormányhivatal, az önkormányzat a másodrendű alperes. A tegnapi nap 
folyamán közmeghallgatást tartott a képviselő-testület a moziban, a részvétel nem volt túl 
magas, de reméli, hogy a TV képernyőn keresztül sokan figyelemmel kísérik majd.  
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót 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 
250/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2016. október 19 – 2016. november 30. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Polgármesteri beszámoló a Képviselő-testület 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Alapvetően annak ellenére, hogy nem volt nagyon látványos beruházási 
ügy 2016-ban, ez sem volt egy könnyűnek és nyugodtnak mondható év. Egyrészt normális 
mindennapi működését tette az önkormányzat, például elkészült egy új utca, megtörténtek 
járdaszakaszok felújítása, utcabútorok kerültek kihelyezésre, újra indult a mozi, városi 
rendezvények zajlottak nagy sikerrel. Ezekkel kapcsolatban is mind az önkormányzatnak, 
mint a polgármesteri hivatalnak nagyon sok nem látványos munkája volt. Folyik a rendezési 
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terv felülvizsgálata, ami szintén nem egy látványos, viszont annál inkább sok munkát 
követelő feladat. Van néhány olyan folyamatban lévő projekt, ami előreláthatólag a jövő 
évben tud befejeződni, ez például a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló az iskola felújítás-bővítés, mely kapcsán 6 tanterem és egyéb 
kiegészítő funkciók valósulhatnak meg. A tornacsarnok építési engedélyezési tervére 
vonatkozóan szerződéskötés van folyamatban, bízva abban, hogy a Makovecz örökségekkel 
kapcsolatos régóta fennálló kormányzati szándék elindul és ennek segítségével a tornacsarnok 
is megújulhat. Ezeknek a remélhetőleg jövő évben megvalósuló beruházásoknak az 
előkészítése szintén sok munkát hoz részben a bizottságoknak, a testületnek és a hivatal 
munkatársainak is.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, megköszönte a figyelmet 
és a napirendi pontot lezárta. 
 

3. npr: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról és az 
önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

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

Dr Szabó Attila: A törvényi kötelezettségnek is eleget téve elkészült az írásos jegyzői 
beszámoló a polgármesteri hivatal 2016. évi működéséről.  
Az elmúlt évekhez képest sikerült egy kicsit csökkenteni a rendkívüli ülések számát, ami 
annyit jelent, hogy a rendes üléseken koncentráltabban szerepelnek a napirendi pontok. Ez 
azért is fontos, mert a testületi ülésekre csak írásos előterjesztések kerülhetnek be, melyek 
megírása komoly szakmai felkészültséget és utánajárást igényel.  
Örömteli, hogy az eddig is igen sok házasságkötésnél 25-el több volt az elmúlt évben 
Visegrádon, számszerűen ez 129 házasságkötést jelent, ami nagyságrendileg egy 30 ezres 
városénak felel meg. Egyre több a benti esküvő, ami a városháza szép, kulturált állapotának is 
köszönhető, de továbbra is nagy számban tartanak esküvőt kinti helyszíneken is az 
anyakönyvvezetők.  
Az ügyiratok száma az elmúlt évekhez viszonyítva továbbra is magas, a hasonló lélekszámú 
településekhez képest.  
Hat bizottság működik sok esetben átruházott hatáskörrel, munkájukat egy-egy hivatali 
referens segíti.  
Az idei évben két plusz feladat volt a szokásokhoz képest, az egyik az október 2-i országos 
népszavazás, melyben a helyi választási iroda vett részt. Visegrádon kimondottan magas volt 
az átjelentkezések, mozgóurnát igénylők száma, de a népszavazás rendben, törvényesen 
zajlott le. A másik nagy horderejű feladat, amely idén kezdődött el, de a jövő évben is 
folytatódik a Központi Címregiszter kialakítása, felállítása. Tehát a címeket felül kell 
vizsgálni az egységesítés érdekében. Sajnos Visegrádon jó néhány esetben a közterületek sem 
voltak elnevezve, illetve házszámozással is gondok vannak sok utcában, tehát sokakat érinteni 
fog a lakcímváltozás. A hivatalban 4 személy végzi csatolt munkakörben a címnyilvántartás 
felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat.  
Összességében elmondható, hogy a hivatalban mindig is az ügyfélbarát ügyintézést tartjuk 
szem előtt a törvényes és szakszerű működés mellett. Az elmúlt évben volt egy átfogó 
törvényességi ellenőrzés is a hivatalban, melynek keretében mind a hatósági és mind az 
önkormányzati munkát ellenőrizték. Bizonyos területeken az ellenőrzést végzők 
megállapították, hogy példaértékű munkavégzés folyik.  
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Megköszönte polgármesteri hivatal valamennyi dolgozójának az egész éves fáradhatatlan és 
szakszerű munkavégzését.  
 
Félegyházi András: Az idei évben volt egy olyan szervezeti átvilágítás, amely nem csak a 
polgármesteri hivatalra vonatkozott, hanem az intézményekre is. Nagyon érdekes és 
tanulságos vizsgálat volt, mely összefoglalóan azt állapította meg a hivatalra és a többi 
intézményre vonatkoztatva is, hogy működési körülményeihez képest jó színvonalon 
működik, mely alatt a négyes osztályzatot kell érteni, tehát azért még van hová fejlődni, de ez 
mindenképpen egy elismerésre méltó eredmény. Hiszen egy néhány éve még erősen nem jó 
működésből jutott el ide a hivatal. Tehát úgy gondolja, hogy ez a vizsgálat is megerősíti azt, 
amit jegyző úr is mondott, hogy a visegrádi hivatalnak szakszerű, jó híre van, természetesen 
vannak olyan ügyek, amivel kapcsolatban hibát lehet fölfedezni, mivel itt is emberek 
dolgoznak, de úgy gondolja, hogy ezeknek a kezelése is megfelelően történik, ha esetleg nem, 
akkor azt szükséges visszajelezni. Megköszönte a polgármesteri hivatal minden 
munkatársának az idei évi munkát és különösen jegyző úrnak azt az állandóságot, amire 
mindenképpen számíthat az önkormányzat. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő 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 
251/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 
Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről” című előterjesztést és a – határozat mellékletét 
képező tartalommal – a beszámolót elfogadja. 
  

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr Szabó Attila 

 
- A Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről szóló beszámoló a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi -  
 

4. npr: Beszámoló a 2016. évi helyi adópolitikáról 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

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

Dr Szabó Attila: A törvényi kötelezettségnek is eleget téve elkészült az írásos jegyzői 
beszámoló a 2016. évi helyi adópolitikáról is. A november 30-i állapot szerinti adatokon 
látszik, hogy minden adónemnél a tervezett bevétel teljesült, sőt még magasabb is és nem 
csak az idegenforgalmi és iparűzési adó tekintetében, hanem az összes többi fix adóbevétel 
esetében is. Sokat javult az elmúlt években az adómorál a behajtás hatékonyságának 
köszönhetően, mert bizonyos ügyek a végrehajtásig mentek. A teljes adófizető állampolgárok 
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10-15%-át teszik ki azok az adózók, akinek egy része nem tud vagy nem akar adót fizetni, 
velük szemben továbbra is kitartóan igyekszünk eljárni.  
 
Félegyházi András: Ahogyan jegyző úr is elmondta az elmúlt években van foganatja és 
látszatja annak, hogy a hivatal munkatársai, de elsősorban jegyző úr az adókat be tudja 
hajtani, így az adóhátralék jelentősen kisebb, mint amekkora néhány évvel ezelőtt volt. Tehát 
ezért mindenképpen köszönet illeti jegyző urat. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő 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 
252/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a helyi 
adóhatóság 2016. évi tevékenységéről” szóló előterjesztést és a – határozat mellékletét képező 
tartalommal – a beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elkezdett úton továbbiakban is minden 
lehetséges eszközt vegyen igénybe és tegyen meg az adóhátralékok behajtása érdekében. 
 

Határidő: 2017. január 1-től folyamatos 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
- A helyi adóhatóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi –  
 

5. npr: Képviselő-testület 2017. évi ülés-és munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az elmúlt évekhez hasonlóan elkészült a testületi ülések munkaterve, 
mely tartalmazza a kötelezően megtárgyalandó napirendeket. Jó volna az ütemezést így 
tartani és lehetőleg minél kevesebb rendkívüli ülést összehívni, viszont ez azt is jelenti, hogy 
a rendes üléseken jelentős mennyiségű napirendi pontot kell majd tárgyalni.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő 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 
253/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában 
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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 2017. évi munka- és üléstervét. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
- A 2017. évi ülés-és munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 

 
6. npr: 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

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

Dr Szabó Attila: A jegyző minden év december 31-ig a következő évi belső ellenőrzési 
tervet a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyás végett. Az önkormányzat köteles 
működtetni a belső ellenőrzést. Az elmúlt évek témái alapján, figyelembe véve a belső 
ellenőrzést végző cég javaslatát, jövőre az áfa bevallásokat, valamint az áfa visszaigénylés 
lehetőségének vizsgálatát, illetve a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 
vizsgálatát javasolja belső ellenőrzés keretében vizsgálni.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő 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 
254/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat mellékletét 
képező tartalommal jóváhagyta a helyi önkormányzatra vonatkozó 2017. évi éves belső 
ellenőrzési tervet.  
 

Felelős: Félegyházi András polgármester, Dr. Szabó Attila jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
- A belső ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi –  

 
7. npr: Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyára kiírt 

pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Dr  Szabó Attila jegyző 

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

Dr Szabó Attila: A múltkori ülésen döntött arról a képviselő-testület, hogy a Harangvirág 
utca 22. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyára pályázatot ír ki, tekintettel arra, hogy az 
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előző bérlővel a szerződést föl kellett mondani bérleti díj nemfizetése miatt. Határidőig 2 db 
pályázat érkezett be, a Népjóléti Bizottság a mai ülésén tárgyalta.  
 
Schüszterl Károly: A Bizottság azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy nyilvánítsa 
eredménytelennek a pályázatot az önkormányzat, mert egyik pályázónak sem tudná nyugodt 
szívvel kiadni az ingatlant, mert nem látja biztosítottnak azt, hogy tudnák fizetni a bérleti díjat 
és a rezsi költségeket, mivel olyan kevés a jövedelmük. Írjon ki az önkormányzat ismét egy  
pályázatot, tehát a B) alternatívát javasolja a bizottság elfogadásra. Ettől függetlenül valamit 
kellene kezdeni ezzel az épülettel, mert így csak tönkre megy, hogy egy évig kiadják, utána 
fél évig üresen áll.  
 
Félegyházi András: A Népjóléti Bizottság által felvetett kérdést jogosnak tartja, ezért kéri az 
illetékes bizottságot, hogy ezt a jövő évben tárgyalja meg, hogy mi legyen ennek az 
ingatlannak a sorsa. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve egyéb hozzászólás nem volt, 
- a bizottsági javaslat tükrében – kérdezte a képviselőket, aki a B) alternatíva határozati 
javaslattal egyetért, 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 
255/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által a 
Harangvirág u. 22. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyára kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja.  
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy ismételten pályázatot ír ki a Harangvirág u. 22. szám 
alatti önkormányzati lakás költségelven történő bérbeadására, a határozat mellékletét képező 
pályázati kiírás alapján. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
- A pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 

 
8. npr: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Könyvtárhasználati 

Szabályzatának elfogadása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 

Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamást, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: Az előterjesztés arról szól, hogy a művelődési ház könyvtárhasználati 
szabályzatát kellene elfogadnia a testületnek, aminek az volt az előzménye, hogy október-
november folyamán minisztériumi ellenőrzés volt a könyvtárban, mely semmilyen 
hiányosságot nem állapított meg, azon kívül, hogy a könyvtárhasználati szabályzatot a 
testületnek jóvá kellene hagynia. 
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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 
256/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képező Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatát 
jóváhagyólag elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
- A könyvtárhasználati szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 
9. npr: Visegrád, Sziget utca 11. számú társasház homlokzati és terasz hőszigetelési 

és burkolat felújítási kivitelezési munkák” közbeszerzési eljárásának lezárása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

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

Dr Szabó Attila: Még az októberi rendes testületi ülésen döntött úgy a képviselő-testület, 
hogy a Sziget utca 11. számú társasház homlokzati és terasz hőszigetelési és burkolat 
felújítási kivitelezési munkáira ismételten nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli 
közvetlen meghívásos közbeszerzési eljárást indít. Az ajánlattételi határidő lejártáig 1 db 
ajánlat érkezett a Best Solution Konstrukt Kft., mely ajánlat érvényes és elfogadható. A 
pénzügyi fedezet az önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

Félegyházi András: Tudvalevő, hogy ez már egy megismételt eljárás volt, tekintettel arra, 
hogy az első körben egyetlen ajánlat sem érkezett, de erre a másodikra is csak egy, ami 
számára érthetetlen, hiszen az első körben felvetett problémákra igyekeztek figyelemmel lenni 
a második pályázati kiírás során. Tekintettel arra, hogy már évek óta húzódik ez a kérdés azt 
javasolja, hogy fogadják el ezt az árajánlatot.  
 
Bálint Zsolt: Mennyi volt betervezve erre a költségvetésbe, mennyi volt az, amit mondtak 
előzetesen és ténylegesen mennyibe fog ez kerülni? 
 
Dr Szabó Attila: Előirányozva 3,5 millió forint volt a költségvetésbe. A cég ajánlata 
25.945.000,- Ft+Áfat, az előzetesen becsült összeg ennél kevesebb volt, olyan nettó 22-23 
millió forint körül.  
 
Bálint Zsolt: Ez elég magas összeg lett, ahhoz képest, hogy az ajtók már ebbe nincsenek is 
benne, hiszen azok ki lettek cserélve.  
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Félegyházi András: Igen, az körülbelül 1,5 millió forintos tétel egyébként.  
 
Bálint Zsolt: Ráadásul itt még pluszköltségek is jelentkezni fognak, tehát akár 40 millió is 
lehet a vége.  
 
Félegyházi András: Az látszik, hogy mióta a ház működik a bérbeadásból származó 
bevételből a silány kivitelezésű minőségből fakadó javításokat el lehet végezni és így talán az 
elfogadható feltételeket biztosítani tudja az ott lakóknak. 
 
Bálint Zsolt: Ebbe az árba benne van a teraszajtók cseréje is? 
 
Félegyházi András: Nincs benne, tehát előállhat, hogy néhány év múlva azokat is ki kell 
majd cserélni. 
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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 
257/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Visegrád, Sziget 
utca 11. társasház homlokzati hőszigetelési és burkolat felújítási kivitelezési munkák” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményes. 
2) A képviselő-testület megállapítja azt is, hogy a közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot 
tett a Best Solution Konstrukt Kft. (székhelye: 3021 Lőrinci, Rákóczi utca 65.) 
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese - figyelemmel a 
rendelkezésre álló fedezet mértékére - az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás 
bírálati szempont – alapján a Best Solution Konstrukt Kft. (székhelye: 3021 Lőrinci, Rákóczi 
utca 65.) az általa megajánlott nettó összesített ajánlati ár: 25.945.830,-Ft+Áfa, 
mindösszesen 32.951.204,-Ft, azaz harminckétmillió-kilencszázötvenegyezer-kettőszáznégy 
forint. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertesével a Best Solution Konstrukt Kft-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében 
a vállalkozási szerződést kösse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Visegrád, Tölgyfa utca kiépítése és csapadékvíz-elvezetésének kialakítása 

tárgyú vállalkozási szerződésben biztosított tartalék keret terhére történő 
pótmunkák ellenértékének elszámolása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
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Dr Szabó Attila: A Tölgyfa utca kiépítésével megbízott vállalkozó a munkát november 11-én 
elvégezte, de a vállalkozási szerződésben kikötésre került egy 5%-os tartalék-keret az előre 
nem látható pótmunkák fedezetére. A munkavégzés során műszaki ellenőr által jogosnak vélt 
és igazolt pótmunkák merültek fel. A pótmunkák összege nettó 1.102.900,- Ft, mely összeg 
rendelkezésre áll a tartalék keret terhére, de ahhoz, hogy kifizetésre kerüljön, ahhoz a 
képviselő-testületnek el kell fogadnia.  
 
Félegyházi András: Annak ellenére, hogy ez egy nagyon összetett feladat volt, különösebb 
problémák nélkül megtörtént a kivitelezés és örül annak, hogy egy ilyen kivitelezővel sikerült 
együttdolgozni.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő 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 
258/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Visegrád, Tölgyfa 
utca kiépítése és csapadékvíz-elvezetésének kialakítása tárgyú vállalkozási szerződésben 
biztosított tartalék keret az EUROKERB ÚTÉPÍTŐ Kft kivitelező részéről a műszaki ellenőr 
által igazolt, műszaki szükségességből felmerülő, előre nem látható, nem tervezhető munkák 
fedezetére, a szerződésben meghatározott célokra kerültek felhasználásra. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az EUROKERB ÚTÉPÍTŐ Kft által a kivitelezés során 
műszaki szükségességből felmerült, előre nem látható, nem tervezett pótmunkákra benyújtott a 
határozat mellékletét képező tartalmú tételes elszámolását, az abban szereplő nettó 
1.102.900.-Ft összeggel elfogadja. 
3) A Képviselő-testület a pótmunkák ellenértékének fedezetét (nettó 1.102.900.-Ft-ot) a 2016. 
évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklet 
általános tartalék sora terhére biztosítja. 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a pótmunkák 
ellenértékének az EUROKERB ÚTÉPÍTŐ Kft kivitelező részére történő kifizetésére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: Esztergom Város Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulásba történő csatlakozási szándékának jóváhagyása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

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

Dr Szabó Attila: A Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak tagja 
Visegrád, melyhez most Esztergom is szeretne csatlakozni, de ezt minden tag képviselő-
testültének jóvá kell hagynia.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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 
259/2016. (12.14.)  
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 Esztergom Város Önkormányzata tagként 
csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 234/2016. (11.16.) 

számú Visegrád „Duna Mozi” épületének bővítéséhez, átalakításához szükséges 
építész engedélyezési és tervdokumentációk elkészítésére érkezett tervezési 
árajánlatok megvitatása tárgyú határozat módosítása 

            Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az előző testületi ülésen a mozi átalakítás engedélyezési tervének 
elkészítésére a Kocsisok Építész Irodát bízta meg a képviselő-testület 3.210.000,- Ft + Áfa díj 
ellenében. A szerződéskötéskor jelezte a céget képviselő Kocsis Barnabás, hogy ezt a munkát, 
mint egyéni vállalkozó szeretné ellátni és nem áfa bevallás köteles, ami azt jelenti, hogy 0% 
Áfás. Emiatt a két ok miatt a korábbi határozatot módosítani szükséges.  
 
Félegyházi András: Tehát ez gyakorlatilag egy technikai változtatás, több pénzbe nem fog 
kerülni.  
 
Bálint Zsolt: Ezzel neki az a problémája, hogy ez a személy, akit most tulajdonképpen egyéni 
vállalkozóként fog megbízni az önkormányzat, nem adott árajánlatot, mert az az árajánlat a 
cégé volt.  
 
Félegyházi András: Számszakilag ugyanaz a helyzet, és tulajdonképpen a Kocsisok Építész 
Iroda vezetője ugyanaz Kocsis Barnabás, akivel most szerződést köt az önkormányzat. Tehát 
itt gyakorlatilag ugyanarról a munkáról van szó, egy névváltoztatás történt csupán.  
 
Dr Oláh Imre: Van árajánlat Kocsis Barnabástól, csak az nem szerepel az előterjesztés 
mellékleteként.  
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Bálint Zsolt: Akkor rendben, csak, hogy nehogy ebből később jogi probléma legyen. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
260/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 234/2016. 
(11.16.) ökt határozatát az alábbiak tekintetében módosítja:  
A képviselő-testület - figyelemmel a Kocsisok Építész Iroda Kft képviselőjének, Kocsis 
Barnabásnak 2016. november 28-án érkezett kérelmére - úgy dönt, hogy a Visegrád „Duna 
Mozi” épületének bővítéséhez, átalakításához szükséges építész engedélyezési és 
tervdokumentációk elkészítésével Kocsis Barnabást (2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 23.), 
mint egyéni vállalkozót bízza meg, 3.210.000.-Ft+0%Áfa vállalkozói díj ellenében. A 
határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
2) A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, a tervezési 
szerződés Kocsis Barnabás egyéni vállalkozóval történő aláírására. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

13. npr: Könyvtár épület, Közösségi ház és Rendőrség épületére, valamint a 
Városházára vonatkozó, garanciális keret terhére történő javítási munkálatok 
műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére érkezett ajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

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

Dr Szabó Attila: A múltkori testületi ülésen döntött a testület ezen négy épület garanciális 
munkálataira vonatkozóan Gerstmayer János egyéni vállalkozó megbízásáról, mivel a 
kivitelező Halastó Kft többszöri felszólítás ellenére sem végezte el a garanciális munkákat. 
Mivel mind a négy épület esetében pályázati úton történt a kivitelezés, ezért műszaki ellenőr 
megbízása kötelező. Az önkormányzatnak már korábban végzett ilyen jellegű munkát Lévay 
László, ezért tőle kért be árajánlatot az önkormányzat, melynek elfogadásáról a képviselő-
testületnek kell döntenie. A pénzügyi fedezet az általános tartalék sor terhére rendelkezésre 
áll.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
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 
261/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2015-5.7.0 
pályázat keretében megvalósuló, az Önkormányzati épületek energiahatékonysági 
jellemzőinek javítása céljából végzett munkák garanciális keretének terhére történő 
kijavítására a Könyvtár épület, Közösségi ház és Rendőrség épülete, valamint a KMOP-
5.2.1/B-09-1f-2010-0011. jelű pályázat keretében megvalósuló „Az ezeréves Visegrád 
Városközpont fejlesztése” tárgyú projekt Városházára vonatkozó munkák garanciális 
keretének terhére történő kijavítási munkálataira vonatkozó műszaki ellenőri feladatainak 
ellátásával Lévay László Márton építész műszaki ellenőrt (2000 Szentendre, Stéger Ferenc 
köz 3.) bízza meg. 
2) A képviselő-testület a vállalkozói munka ellátásának, mindösszesen bruttó 869.950.-Ft 
összegű díját az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú 
rendelet 16. melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Lévay László Márton 
építész műszaki ellenőrrel kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Áprily Lajos Általános Iskola régi épület felújítására közbeszerzési eljárás 

kiírása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

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

Dr Szabó Attila: Az általános iskola kétszintes műemléképületének helyreállításáról még a 
tavasz folyamán pályázatot nyújtott be az önkormányzat, az engedélyes tervek elkészítésével 
Mártonffy Gábort és a hozzá kapcsolódó tervezőket bízta meg. A pályázat nem a teljes 
felújításra vonatkozott, hanem annak egy részére, melyre egyébként 5 millió forint támogatást 
nyert az önkormányzat. A tervezett felújítás meghaladja a nettó 15 millió forintos 
közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárást kell kiírni rá. A közbeszerzési eljárást 
az állandó megbízás alapján Tivian Kft bonyolítja le. Polgármester úr az ilyen munkálatokban 
gyakorlattal rendelkező cégeket javasol meghívásra, melyek az előterjesztésben szerepelnek. 
A pénzügyi fedezet az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék keret terhére 
rendelkezésre áll.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
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 
262/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Visegrádi Áprily 
Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola kétszintes műemlék épületének a 
korszerűsítése és fejlesztése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
115. § (1) bekezdése szerinti nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli közvetlen meghívásos 
közbeszerzési eljárást indít meg. 
2) A képviselő-testület a „Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
kétszintes műemlék épületének a korszerűsítése és fejlesztése” 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 5 ajánlattevőt hív fel, melyek az alábbiak:  
1. BAU VIP GENERAL Kft  (képviseli: Vantal László) vantal.laszlo@bauvipgeneral.hu 
2. Cz Építő, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: 
Czibula Péter) czkft@vnet.hu 
3. TENDER-GENERÁL Építőipari, Tervező, Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  (képviseli: Hermann János) hermann.janos@hesv.hu 
4. ALP-INTER Magasépítő KFT.  (képviseli: Csernyánszky Elek) alpinter@t-online.hu 
5. Kőművészet Kő-és Műkőipari Korlátolt Felelősségű Társaság  (képviseli: Gizella 
János) info@komuveszet.hu 
 

Határidő: eljárás megindítására 2016. december 20. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
15. npr: 2016. évi közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

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

Dr Szabó Attila: Ez az előző napirendhez kapcsolódik, tehát, ha az önkormányzat kiír egy 
közbeszerzési eljárást, annak a közbeszerzési tervben szerepelnie kell.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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:  
 

 
 

mailto:vantal.laszlo@bauvipgeneral.hu
mailto:czkft@vnet.hu
mailto:hermann.janos@hesv.hu
mailto:alpinter@t-online.hu
mailto:info@komuveszet.hu


16 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
263/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Visegrád Város Önkormányzatának 
2016. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező tartalommal módosítja. 
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a módosított 
közbeszerzési tervet - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés 
a) pontjában foglalt előírásnak eleget téve – Visegrád város hivatalos honlapján tegye közzé. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
- A 2016. évi közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 

 
16. npr: Visegrád 60 hrsz-ú ingatlan esetében fennálló elővásárlási jogról való 

lemondás 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

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

Dr Szabó Attila: Dr Pongrácz Tibor ügyvéd tájékoztatta Önkormányzatot, hogy a Visegrád 
59 hrsz-ú „kivett lakóház, udvar” megjelölésű 973 m2 alapterületű és a Visegrád 60 hrsz-ú 
„kivett közpark” megjelölésű, 1500 m² alapterületű ingatlanok adásvételére Hidasné Baráth 
Katalin és Moys Zoltán és Moys Zoltánné 2016. november 22-én adásvételi szerződést kötött. 
Figyelemmel arra, hogy Visegrád 60 hrsz-ú ingatlan műemléki épület, így azt az ingatlan 
fekvése szerint önkormányzat javára elővásárlási jog terheli. 
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, nem javasolja az elővásárlási 
joggal való élést. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve egyéb hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 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 
264/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád 60 hrsz-ú 
„kivett közpark” megjelölésű, 1500 m² alapterületű ingatlan esetében 207/1963.01.23. 
sorszámú földhivatali határozat alapján Visegrád Város Önkormányzat javára az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni. 
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2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a testületi döntésről 
Pongrácz és társai Ügyvédi Iroda nevében eljáró Dr Pongrácz Tibort ügyvédet (1052 
Budapest Szervita tér 4. II/3) írásban értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr: A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület Turisztikai 

szervezetek fejlesztése (VEKOP-1.3.2.-15) pályázaton való részvételének 
támogatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László TDM Egyesület vezetője 

 
Félegyházi András: Az Egyesület a Turisztikai szervezetek fejlesztése VEKOP – 1.3.2-15 
konstrukcióra pályázatot szeretne benyújtani. A pályázat kapcsán a kiírásban megfogalmazott 
többletpontokért az önkormányzatnak nyilatkoznia kellene a tekintetben, hogy a fenntartási 
időszak alatt az IFA bevétel 25%-át átadja a TDM-nek. A másik kérés arra vonatkozik, hogy a 
pályázaton belül meg kellene valósítania a TDM szervezetnek egy olyan akadálymentesítést, 
amelyik vagy a TDM szervezet épületéhez, vagy valamilyen turisztikai attrakcióhoz kötődik. 
Ezen kívül nyilatkoznia kellene az önkormányzatnak, hogy nem kíván benyújtani egyéb olyan 
pályázatot, amely átfedésben lenne ezzel a pályázattal. Elsőként a Kulturális Bizottság 
tárgyalta a témát, megállapították, hogy a pályázattal megvalósítható szakmai program 
támogatandó és jó, emellett a Kulturális Bizottság a pénzügyi kérdésekkel nem kívánt 
foglalkozni. A Pénzügyi Bizottság az általa végzett kalkuláció alapján arra az álláspontra 
jutott, hogy ebben a konstrukcióban, ez a pályázat nem kifizetődő az önkormányzat 
szempontjából, még úgy sem, hogy a TDM jelezte, hogy többlettámogatás fejében többlet 
feladatokat is átvállal az önkormányzattól. Tehát a bizottság véleménye szerint nem érdemes 
ezen a pályázaton elindulni, hiszen nem látják pontosan az idegenforgalmi adóbevétel 
alakulását és az ahhoz kapcsolódó állami kiegészítést sem, ami jelenleg csökkenő tendenciát 
mutat. Ettől függetlenül a TDM munkáját az önkormányzat fontosnak tartja, természetesen 
pénzügyi támogatást is ad, mellyel kapcsolatban a jövő év elején egy egyeztető tárgyalást 
javasolnak.  
 
Cseke László: Elmondta, hogy megértik a Pénzügyi Bizottság döntését, illetve javaslatát, 
ettől függetlenül a TDM beadja a pályázatot, mert a szakmai része mindenképpen fontos és 
annyit kér az önkormányzattól, hogy az utolsó pontban megfogalmazottakat - miszerint nem 
kíván indulni hasonló pályázaton – azt nyilatkozza le, mert ezzel is nagyban hozzájárulna a 
pályázat sikeréhez.  
 
Félegyházi András: Ezt mindenképpen a határozatban szerepeltetni fogjuk, hiszen a szakmai 
program támogatandó és fontos. Tehát javasolja a határozati javaslatot ezzel a nyilatkozattal 
kiegészíteni, valamint még azzal, hogy a TDM szervezet jövőképével kapcsolatosan a jövő év 
elején induljon meg egy tárgyalás.  
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy a határozati javaslatban megfogalmazottakkal 
ellentétben az önkormányzatnak azt kell megfogalmaznia, hogy a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára nem biztosítja a 25% IFA átengedését. Azt hogy a pályázaton indul-e vagy sem, 
azt döntse el a TDM, de véleménye szerint a pályázatot be kell adni, mert ha esetleg 
önkormányzati támogatás nélkül is nyer, akkor az jó.  
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Bálint Zsolt: Szeretné, ha itt is elhangzana, hogy ennek a pályázatnak az önrészéhez az 
önkormányzatnak semmi köze nincs.  
 
Félegyházi András: Ennek a lehetősége nem is fogalmazódott meg kérésként sem. 
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, javasolta, hogy a 
határozati javaslathoz érkezett módosító javaslatok tekintetében szavazzon a képviselő-
testület. Elsőként Mikesy Tamás képviselő azon módosító javaslatát tette fel szavazásra, mely 
szerint a határozatban az legyen megfogalmazva, hogy az önkormányzat nem vállalja, hogy a 
beszedett IFA 25%-át 2017. évtől évente a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing 
Egyesület részére átadja a VEKOP – 1.3.2-15 pályázat fenntartási időszakának végéig. 
Kérdezte a képviselőket, aki ezt 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 
265/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint az önkormányzat nem 
vállalja, hogy a beszedett IFA 25%-át 2017. évtől évente a Visegrád és Környéke Turisztikai 
és Marketing Egyesület részére átadja a VEKOP – 1.3.2-15 pályázat fenntartási időszakának 
végéig. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Félegyházi András: A határozati javaslat második pontjaként javasolja megfogalmazni az 
önkormányzat nyilatkozatát, mely szerint a 2014-2020 időszakban az adott projekttel átfedő 
turisztikai fejlesztéseket nem kíván végrehajtani a VEKOP-4.1.1. és VEKOP-4.1.2. felhívások 
keretében. Kérdezte a képviselőket, aki ezt 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 
266/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Félegyházi András polgármester azon módosító javaslatát, mely szerint Visegrád Város 
Önkormányzata a 2014-2020 időszakban az adott projekttel átfedő turisztikai fejlesztéseket 
nem kíván végrehajtani a VEKOP-4.1.1. és VEKOP-4.1.2. felhívások keretében. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 
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Félegyházi András: Harmadik pontként javasolja beemelni a Pénzügyi bizottságon 
elhangzott azon javaslatot, hogy az önkormányzat folytasson tárgyalásokat a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesülettel a szervezet jövőbeli működésére és 
székhelyhasználatára vonatkozóan. Kérdezte a képviselőket, aki ezt 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 
267/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Félegyházi András polgármester azon módosító javaslatát, folytasson tárgyalásokat a 
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesülettel a szervezet jövőbeli működésére 
és székhelyhasználatára vonatkozóan.  
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az ilyenképpen módosított 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 
268/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Gazdasági és Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság javaslatára úgy dönt, hogy az önkormányzat nem vállalja, hogy a 
beszedett IFA 25%-át 2017. évtől évente a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing 
Egyesület részére a VEKOP – 1.3.2-15 pályázat fenntartási időszakának végéig átadja. 
2) A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy Visegrád Város Önkormányzata a 2014-2020 
időszakban az adott projekttel átfedő turisztikai fejlesztéseket nem kíván végrehajtani a 
VEKOP-4.1.1. és VEKOP-4.1.2. felhívások keretében. 
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesülettel a szervezet jövőbeli működésére és 
székhelyhasználatára vonatkozóan.  
4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert arra is, hogy a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesülettel folytasson tárgyalásokat a pályázat kapcsán 
összeállított szakmai tevékenység közösen történő megvalósítása érdekében.   
 

Felelős: 3. és a 4. pontok esetében Félegyházi András polgármester 
Határidő: 3. és a 4. pontok esetében 2017. március 31. 
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18. npr: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester a 2016. augusztus második 
felétől december első feléig járó alpolgármesteri tiszteletdíját 628.179,- Ft-ot nem kívánja 
felvenni, hanem felajánlja a Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány javára a Mária 
kápolna és a kálvária 2017. évi rekonstrukciójára. Kérdezte a képviselőket, aki ezt 
jóváhagyólag 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 
269/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2016. augusztus második felétől december első 
feléig járó alpolgármesteri tiszteletdíjának 628.179,- Ft felajánlását a Keresztelő Szent János 
Visegrád Alapítvány (205 Visegrád, Mátyás k. u. 2.) javára a Mária kápolna és a kálvária 
2017. évi rekonstrukciójára. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Keresztelő Szent 
János Visegrád Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
19. npr: Bártfai István képviselő képviselői tiszteltdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Bártfai István képviselő a 2016. évre járó tiszteletdíjából még csak a 
januárit ajánlotta föl a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület horgász szakosztálya részére. Az 
eddig fel nem vett 11 havi tiszteletdíját az alábbiak szerint ajánlja föl: 
1 havit 53.995,- Ft-ot a Keresztelő Szent János Alapítvány javára a kálvária felújítására 
2 havit 161.980,- Ft-ot a Keresztelő Szent János Alapítvány javára a Szent Sebestyén kápolna 
külső karbantartására. Márciustól a tiszteletdíj mértéke 80.990,- Ft-ra változott. 
8 havit 647.920,- Ft-ot a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület javára felújításra, karbantartásra, 
eszközfejlesztésre, programok támogatására, túrák, közösségi programok szervezésére, 
visegrádi sportlehetőségek fejlesztésére. Kérdezte a képviselőket, aki ezt jóváhagyólag 
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 
270/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bártfai István képviselő 2016. évi 11 havi tiszteletdíj felajánlását az alábbiak szerint: 

1 havi (február) 53.995,- Ft-ot a Keresztelő Szent János Alapítvány javára a kálvária 
felújítására, 
2 havi (március-április) 161.980,- Ft-ot a Keresztelő Szent János Alapítvány javára a 
Szent Sebestyén kápolna külső karbantartására, 
8 havi (májustól-decemberig) 647.920,- Ft-ot a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület 
javára felújításra, karbantartásra, eszközfejlesztésre, programok támogatására, túrák, 
közösségi programok szervezésére, visegrádi sportlehetőségek fejlesztésére. 

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: Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának és SZT-3 Szabályozási 

tervének módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az SZT-3-as szabályozási tervlap a városközpontra vonatkozik, ahol a 
jelenleg is érvényes szabályozási terv a 2004-ben megfogalmazott. Ez még azt az elképzelést 
irányozza elő, melynek megvalósításával kapcsolatban a 2012-ben hivatalba lépett képviselő-
testület másképpen gondolkozik. A már említett iskolafejlesztéssel kapcsolatosan, amíg a 
kisépület újjáépül, addig konténereket lesz szükséges elhelyezni. Erre vonatkozóan a 
legalkalmasabb területnek a községkert azon része mutatkozik, amelyik a Mozi köz és a nagy 
zöld terület között helyezkedik el, azonban ez részben közterület, részben pedig a jelenleg 
érvényes szabályozás nem teszi lehetővé, hogy ott konténert helyezzenek el. Ezeket a 
konténereket pontosan ugyan úgy kell engedélyeztetni, mintha örökre ott maradnának. Ezért 
javasolja a szabályozási terv módosítását, hogy ez a jogi akadály elhárulhasson, tehát az 
építéshatósággal, valamint az építész-tervezővel egyeztetve erről a területről le kellene venni 
a szabályozást és ez által az OTÉK illeszkedés szabályai lépnek életbe.  
 
Bártfai István: Ennek mi az átfutási ideje? 
 
Félegyházi András: Szerencsés esetben 15 nap, utána engedélyezhető a konténer 
elhelyezése. 
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 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 
271/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi Áprily Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telkének beépítési paramétereire vonatkozó 
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szabályozási tervrész (SZT-3 jelű) iskola tervezett bővítése miatti módosítását kezdeményezi. 
A szabályozási elemek hatálytalanításával érintett javasolt terület a 85/2 /3 /8 és /7 hrsz-ú 
telkek területe. 
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az EKO 96’ Mérnöki és Humán 
Szolgáltató Kft által végső szakmai véleményezésre alkalmas tervdokumentáció elkészítését 
követően a szakmai és partnerségi egyeztetést az 1. pontban szereplő módosítás kapcsán 
folytassa le, majd készítsen egy újabb előterjesztést, melyen a Helyi Építési Szabályzat 
módosítás jóváhagyásáról a végleges döntés meghozható.  
 

Felelős: Rüll Tamás főépítész és Félegyházi András polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
21. npr: Mikesy Tamás képviselői tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Mikesy Tamás képviselő a 2016. évre járó októberi, november havi 
tiszteletdíjából 1 havit 80.990,- Ft-ot az Ars Danubiana Visegrád Alapítvány javára ajánlja fel, 
1 havit pedig a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium javára ajánlja fel. A felajánlás a 
képviselői tiszteletdíj járulékokkal növelt összegére vonatkozik, azaz összesen 161.980,- Ft. A 
maradék fél havi tiszteletdíjának megfelelő összeget 40.495,- Ft-ot a Keresztelő Szent János 
Plébánia Templom hangosítására ajánlja fel, ami dologi kiadásnak minősül, ezért arról nem 
szükséges a testületi határozatban dönteni. Kérdezte a képviselőket, aki ezt jóváhagyólag 
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 
272/2016. (12.14.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő 2016. év október, november hónapra járó tiszteletdíjának megfelelő 
összeg, azaz 161.980,- Ft felajánlását az alábbiak szerint:  

− 1 havi tiszteletdíjának megfelelő összeget, 80.990,- Ft-ot az Ars Danubiana 
Visegrád Alapítvány (2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.) támogatására 

− 1 havi tiszteletdíjának megfelelő összeget, 80.990,- Ft-ot a Temesvári Pelbárt 
Ferences Gimnázium (2500 Esztergom, Bottyán János u. 10.) támogatására. 

2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a támogatási 
szerződések aláírására. 
 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
22. npr: Egyebek 

 
Bálint Zsolt: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Dr Balázs Mária korábbi háziorvos őt is 
bevonta az önkormányzattal folyó perbe, melynek kapcsán 6 millió forintot követel. Az első 
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tárgyalás januárban lesz és mivel a közeljövőben ezzel szeretne foglalkozni, ezért lemond a 
Városüzemeltetési Bizottságban betöltött tagságáról.  
 
Félegyházi András: Sajnálattal tudomásul veszi, a következő testületi ülésen erről, illetve 
majd a továbbiakról döntést szükséges hozni.  
Megköszönte az önkormányzat összes dolgozójának, a VVF Kft-nek a Pro Visegrád Kft-nek, 
valamint a TDM Szervezet munkatársainak, a helyi egészségügyi ellátásban dolgozóknak az 
egész éves munkáját, amit az önkormányzat intézményeinek működése kapcsán elvégeztek.  
 
Bálint Zsolt: A képviselő-testület nevében megköszönte a polgármester egész éves munkáját. 
 
Félegyházi András: Mindenkinek kellemes ünnepeket és Boldog Új Évet kívánt, az ülést 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

Félegyházi András         Dr Szabó Attila 
  polgármester                            jegyző 
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