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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Mikesy Tamás képviselő jelezte, hogy a 
mai ülésen nem tud részt venni, Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester pedig jelezte, 
hogy később érkezik.  A meghívóban szereplő napirendi javaslathoz az alábbi módosításokat 
tette: a Településüzemeltetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatára javasolja levenni 
napirendről az 5. napirendi pontot, mert ezt a következő ülésen a költségvetési rendelet 
elfogadásakor lenne szerencsés tárgyalni, viszont a Penta Industry Kft 85/7 hrsz-ú ingatlanból 
300m2 nagyságú területrész bérbevételére érkezett kérelmét javasolja felvenni a napirendre.   
Mivel a napirendhez egyéb módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az általa 
javasolt módosításokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő és Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) Félegyházi András polgármester által az ülés napirendjére 
vonatkozó módosításokat elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosításokkal együtt az ülés napirendjét 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő és Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Polgármesteri beszámoló a Képviselő-testület 2017. évi munkájáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: 2017 egy meglehetősen hosszú és sűrű év volt, alapvetően azt lehet 
mondani, hogy a jövő megalapozása volt a legfontosabb és sok messzebbre tekintő, jövőbeli 
fejlesztést megalapozó tevékenység folyt. Így az iskola, óvoda, művelődési ház felújításával, 
építésével kapcsolatos ügyek folytak, hiszen az elmúlt évek legfontosabb célkitűzése a 
köznevelési és közművelődési intézmények állapotának a javítása volt. Ezzel kapcsolatban a 
tavalyi nyár folyamán az iskola öreg épülete megújult értékteremtő módon. A kis épület 
újjáépítése megkezdődött. Az óvoda engedélyezési terve elkészült és sikerült megszerezni a 
mellette lévő volt rendőr üdülő tulajdonjogát, mely közel 4 évig tartott. A művelődési ház és a 
mozi felújítására a tervek szintén elkészültek, amennyiben az idei és a jövő évben erre 
megfelelő forrás lesz a kivitelezésük akár egyben, akár ütemezve már tervezhető lesz. A 
másik nagyon fontos és sok energiát felemésztő kérdéskör az olyan stratégiai tervezési 
dokumentumok elkészítése volt, mint például a lepencei strand újranyitása, vagy a Virágzó 
Visegrád Program. Ez utóbbi elég nagy léptékű fejlesztéseket vázol az elkövetkezendő 4-5 
évre, melyhez kormányzati segítséget, támogatást kért az önkormányzat, ennek intézése 
folyamatban van, jelenleg kormányközi egyeztetésen van az anyag. Az árvízvédelmi 
beruházás II. ütemének közbeszerzési eljárása lezajlott, a szerződés aláírása a kivitelezővel 
megtörtént, az előkészítési munkák zajlanak, a kivitelezés tavasszal megkezdődik. Emellett 
utak, járdák fejlesztésére is sor került, elsősorban a Berkenye utcában, a Mátyás király 
utcában, a Rigó utcában, a Malomhegy utcában, valamint a Fő utca egy szakaszán. A 
rendezési terv felülvizsgálat nagy lépésekkel halad előre, a Településarculati Kézikönyvet 
megalkotta a képviselő-testület. A településképpel kapcsolatos rendelet is megalkotásra 
került.  
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Bálint Zsolt: Az óvodapályázatra megkapták, hogy novemberben lezárult, a megszavazott 
270 milliós önrészt nem kell visszavonnia a testületnek, mert most a költségvetésbe benne 
lesz?  
 
Dr. Szabó Attila: Az a testületi határozat okafogyottá vált, mert külön nevesítve volt a 
határozatban, hogy melyik pályázaton vesz részt az önkormányzat, de ezen már nem tud részt 
venni, mert a beadása lezárult.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2018. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a Képviselő-testület 2017. évi munkájáról szóló 
polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Visegrád Város Önkormányzat Bizottságainak beszámolója a 2017-ben 

végzett munkáról 
Előterjesztők: Bizottságok elnökei 

 
Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2017. évi 
tevékenységéről 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy Mikesy Tamás elnök a mai ülésen nem tud részt 
venni, a bizottság referense Gerstmayer Bea eljött, ha a bizottság beszámolójával 
kapcsolatosan bárkinek kérdése van, neki felteheti.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2018. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közművelődési, Oktatási, 
Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Mikesy Tamás bizottsági elnök 

 
Beszámoló a Népjóléti Bizottság 2017. évi tevékenységéről 
 
Schüszterl Károly: A beszámolót megkapták a testület tagjai, hozzáfűzni nem kívánt semmit. 
Azt kérte, abban az esetben, ha a jegyző felülbírálja a bizottság döntését, akkor arról kapjanak 
tájékoztatást a későbbiekben.  
 
Bálint Zsolt: Több, mint 1 millió forint volt tavaly a köztemetés, ez miért ilyen magas 
összeg? 
 
Dr. Szabó Attila: Nyolc köztemetés volt tavaly, egynek az ára 176.000,- Ft. Jellemzően az 
idősek otthonában elhunytak esetében fordul elő köztemetés, akinek nincs fellelhető közeli 
hozzátartozója, tehát ilyen esetekben az önkormányzat kötelezettsége a közköltségen történő 
eltemettetés. Ha van vagyon, akkor ezt minden esetben érvényesítjük, illetve, ha fellelhető 
közeli hozzátartozó, akkor őt felszólítjuk, hogy fizesse vissza a köztemetés költségét. Az az 
alapvető probléma, hogy általában ezeknél az idősek otthonában elhunytaknál csak minimális 
ingó vagyon van és a Ptk. azt mondja ki, hogy az örökös, csak a hagyaték erejéig felelnek a 
teherért. Tehát hiába jelenti be teherként az önkormányzat ezeket a költségeket csak a 
töredékét kapja vissza.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy ez ügyben meg kellene keresni a Fővárosi 
Önkormányzatot.  
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy a következő Visegrádi Hírekbe készüljön egy tájékoztató, hogy 
számszerűleg mennyi támogatást adott a bizottság a tavalyi évben.  
 
Félegyházi András: A következő Visegrádi Hírekben az összes támogatásról készül egy 
beszámoló. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2018. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Népjóléti Bizottság 2017. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Schüszterl Károly bizottsági elnök 

 
Beszámoló a Városfejlesztési Bizottság 2017. évben végzett munkájáról 
 
Hintenberger András: A bizottság sok dologgal foglalkozik és a polgármesteri hivatal 
negyedét terheli ezzel, ezért a hivatal munkatársainak megköszönte a segítséget és a munkát.  
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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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2018. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városfejlesztési Bizottság 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hintenberger András bizottsági elnök 

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

két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2018. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2017. december 13 – 2018. január 17. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: A Tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása   

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Az önkormányzat Dunakanyar Tervtanács néven tervtanácsot működtet, 
mely egy szakmai véleményező szerv. Működésének szabályait egy helyi önkormányzati 
rendelet szabályozza. Idő közben a felsőbb szintű jogszabályok változása miatt indokolttá vált 
a rendeletnek a felülvizsgálata, de mivel nagymértékben kell azt módosítani, ezért egyszerűbb 
a rendelet újraalkotása az előterjesztésben részletezettek szerint. A rendelet elfogadásához 
minősített többség, tehát 4 igen szavazat szükséges.  
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Bálint Zsolt: Kötelező ezt a tervtanácsot működtetni? 
 
 Dr. Szabó Attila: A jogszabály lehetőséget ad rá, de nem kötelező. 
 
Bálint Zsolt: A költségvetésben a tervtanácsi tiszteletdíjakra 1 millió forint van előirányozva.  
 
Dr. Szabó Attila: Igen.  
 
Bálint Zsolt: Hány tagból áll? 
 
Félegyházi András: A tagok 8-an vagy 10-en vannak, akik jelen lehetnek, de a 
határozatképességhez 5 főre volt szükség, de ezek után 3 is elég lesz. Tiszteletdíjat az kap, aki 
jelen van.  
 
Bártfai István: Minden 300 m²-nél nagyobb épület esetén kötelezővé tenné, mert egy 
magánszemély is ritkán, de építhet ekkorát.  
 
Dr. Szabó Attila: Az volt a koncepció, hogy a turisztikai fejlesztéseknél legyen kötelező 
összehívni a tervtanácsot, mert az új közigazgatási törvény sokkal kevesebb határidőt szab az 
ügyintézésre és csökkentette azoknak az eseteknek a körét, ami az eljárási határidőbe nem 
számít bele. Azaz, ha arra várnak, hogy a tervtanács véleményezzen egy engedélyes tervet, 
akkor kicsúszhat az önkormányzat a véleményezési határidőből és ez által a jogszerű hallgatás 
bevezetésével megadottnak kell tekinteni az engedélyt. Másrészt, ha nem formál véleményt, 
akkor az eljárásjogi hibának is minősül például egy településképi bejelentési eljárásban. A 
polgármester egyébként, ha úgy ítéli meg, akkor bármikor összehívhatja a tervtanácsot 
véleményezésre.  
 
Bártfai István: A módosításoknál pedig betette volna, hogy akár egy képviselő is kérhesse.  
 
Félegyházi András: Ennek semmi akadályát nem látja, belekerülhet a rendeletbe.  
 
Schüszterl Károly: Ezt a véleményezést a főépítész és a polgármester vagy esetleg 
valamelyik bizottság nem tudja ellátni? Mert részéről szakmailag nem volt elfogadható egy 
bizonyos esetben, hogy valahol azt mondták, hogy a hagyományokat őrizni kell, ugyanakkor 
5 méterrel arrébb megengedtek olyat, amit máshol nem.  
 
Félegyházi András: Ez igazából nem a rendelet kérdése, egyébiránt a polgármester pedig 
építész szakmai kérdéseket akkor se döntsön el, ha éppen építész. Annak ellenére, hogy a 
jogkör címzettje a polgármester úgy gondolja, hogy az a helyes, ha ehhez szakmai segítséget 
kap. Ezt egyedül a főépítészre sem lehet bízni, mert vannak olyan nagyon komoly 
fejlesztések, amit ne egy személy döntsön el és fel is merülhet még a korrupció gyanúja is. 
Tehát úgy gondolja, hogy a tervtanácsra szükség van.  
 
Bálint Zsolt: Ha a tervtanács nem javasol valamit, akkor a benyújtó kinél fellebbezhet? 
 
Dr. Szabó Attila: A tervtanács véleményező szerv, a polgármester adja ki a határozatot, aki 
vagy figyelembe veszi a tervtanács véleményét vagy nem. Az ő érdemi határozatával szemben 
a képviselő-testülethez lehet benyújtani a fellebbezést. Ez a településképi bejelentési eljárás 
esetében van így. A településképi véleményezési eljárásnál a polgármester szakhatóságként 
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jár el, ott az építési engedélyezési eljárás érdemi döntésével, határozatával szemben lehet 
fellebbezni a Pest Megyei Kormányhivatalnál. 
 
Bálint Zsolt: Mi történik akkor, ha most ezt a rendeletet nem fogadja el a testület? 
 
Dr. Szabó Attila: Új rendelet megalkotásáig a régi marad hatályban, viszont mivel az nincs 
összhangban a magasabb szintű jogszabályokkal, ezért mulasztásos törvénysértés fog 
fennállni. 
 
Hintenberger András: A tervtanácsnak van egy kormányrendeleti kötelező feladata, 
mégpedig abban az esetben, ha nincs HÉSZ az építési törvény alapján, akkor az illeszkedési 
vizsgálatot a tervtanáccsal egyeztetve lehet lefolytatni. Ezért óvatosan kellene a 
megszüntetésével bánni.  
 
Bálint Zsolt: Minden falunak van tervtanácsa? 
 
Dr. Szabó Attila: Mint az már korábban is elhangzott, ez egy lehetőség.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
a vitát lezárta. Volt egy módosító javaslat, mely szerint a 3. §. 2 bekezdés egy f) ponttal 
egészüljön ki, azzal, hogy önkormányzati képviselő is kérheti a tervtanács összehívását illetve 
egy terv megvitatását. Kérdezte a képviselőket, aki ezen módosítással egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2018. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bártfai István képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a tervtanácsról szóló rendelet-
tervezet 3. §. (2) bekezdése f) ponttal egészüljön ki: „önkormányzati képviselő” szövegrésszel. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az iménti módosítással együtt a rendeletet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy Tamás képviselő 
nem volt jelen) nem alkotta meg a Visegrád Város Önkormányzat Tervtanácsának 
létrehozásáról szóló rendeletet. 
 
Dr. Szabó Attila: A következő testületi ülésen ismételten napirendre kell venni a rendelet 
megalkotását, mert a felsőbb szintű jogszabályokkal nem harmonizál a jelenleg hatályos 
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tervtanácsi rendelet, tehát a mulasztásos törvénysértő állapotot a képviselő-testületnek minél 
hamarabb meg kell szüntetnie.  
 

5. npr: Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

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

Dr. Szabó Attila: Az Njt. 80. § (2) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat és a 
nemzetiségi önkormányzat között létrejött megállapodást minden év január 31. napjáig felül 
kell vizsgálni. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy az együttműködési 
megállapodás módosítása szükséges, az előterjesztésben részletezettek alapján.  
 
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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2018. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében előírt felülvizsgálati kötelezettség teljesítése 
kapcsán úgy dönt, hogy a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodást módosítja, azt egységes szerkezetbe foglalva - a határozat 
mellékletét képező tartalommal - fogadja el.  
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

képviselő-testület 6 fővel (7 főből) van jelen, határozatképes – 
 
6. npr: 2018. évi kulturális rendezvényterv elfogadása  

Előterjesztő: Mikesy Tamás KONIS Bizottság elnöke 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy Mikesy Tamás elnök a mai ülésen nem tud részt 
venni, a bizottság referense Gerstmayer Bea a bizottság referense válaszol, ha a 
rendezvénytervvel kapcsolatosan bárkinek kérdése van. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a programtervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2018. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi kulturális 
rendezvénytervet elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mikesy Tamás KONIS Bizottság elnöke 

 
7. npr: Visegrád Sport-és Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány alapító 

okiratának módosítása  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

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

Dr. Szabó Attila: Az alapító okirat módosítását az indokolja, hogy Grósz Gábor a 
kuratóriumi elnöki tisztségéről lemondott. Ebből kifolyólag a Képviselő-testületnek, mint a 
Közalapítvány alapítói jogait gyakorló szervnek ez el kell fogadnia, illetőleg helyére új 
elnököt kell választania. Egyúttal polgármester úr javasolja, hogy 5 tagúvá bővüljön a 
kuratórium, ezt szintén jóvá kell hagynia a képviselő-testületnek, valamint ezzel együtt az 
alapító okirat módosítását is szükséges elfogadni.  
 
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 egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2018. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 

1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Visegrád Sport és 
Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány alapító jogokat gyakorló szerve úgy dönt, 
hogy Grósz Gábor (2025 Visegrád, Zách Klára u. 7.) kuratóriumi elnök megbízatása, 
lemondás miatt megszűnik. 

2.) A Képviselő-testület, mint a Visegrád Sport és Kulturális Létesítményeiért 
Közalapítvány alapító jogokat gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Visegrád Sport és 
Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány kuratóriumi tagjának az alábbi személyeket 
megbízza: 

- Dr. Kucsera Tamás Gergely elnök 2026 Visegrád, Tölgyfa u. 29. 
- Gróh Gáspár tag 1126 Budapest, Királyhágó u. 5/a 
- ifj. Gerstmayer János tag 2025 Visegrád, Mátyás király u. 38. 
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3.) a) A Képviselő-testület, mint a Visegrád Sport és Kulturális Létesítményeiért 
Közalapítvány alapító jogokat gyakorló szerve az alapító okirat b1) pont első 
mondatát az alábbiak szerint módosítja: 
„A Kuratórium tagjainak száma 5 fő.” 
b) A Képviselő-testület, mint a Visegrád Sport és Kulturális Létesítményeiért 
Közalapítvány alapító jogokat gyakorló szerve az alapító okirat b3) pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 

  „ A Kuratórium összetétele:        
- Dr. Kucsera Tamás Gergely elnök 2026 Visegrád, Tölgyfa u. 29. 
- Hintenberger András László  titkár 2025 Visegrád, Széchenyi u.10.  
- Gróf Péter Lajos tag 2025 Visegrád, Nagy Lajos u. 8.  
- Gróh Gáspár tag 1126 Budapest, Királyhágó u. 5/a 
- Gerstmayer János tag 2025 Visegrád, Mátyás király u. 38.” 
5)  A képviselő-testület, mint a Visegrád Sport és Kulturális Létesítményeiért 

Közalapítvány alapító jogokat gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Visegrád Sport és 
Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány Alapító Okiratát a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalva – a határozat mellékletét képező tartalommal - 
elfogadja.  

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 
nyilvántartásba vétel céljából a Budapest Környéki Törvényszékhez, mint 
Cégbírósághoz. 

 
Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

8. npr: Dunabogdány és Visegrád közötti területcserével kapcsolatos eljárásban a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. által érkezett megkeresés 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

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

Dr. Szabó Attila: A képviselő-testület tavaly márciusban döntött arról Dunabogdány 
megkeresésére, hogy a két település telekhatár-módosítási eljárást indít. Az ott 
megfogalmazottak alapján a felmérési vázrajzot elkészítette egy földmérő, a Magyar Közút 
azonban észrevételt fogalmazott meg, és javasolta módosítani azt. Ezt követően a tegnapi nap 
folyamán Dunabogdány jelezte, hogy a Magyar Közút ezt az állásfoglalását gyakorlatilag 
visszavonta, mivel az abban foglaltak nem állják meg a helyüket, ebből kifolyólag ez a 11-es 
utat érintő terület csere okafogyottá vált, nem kivitelezhető. A csatolt új vázrajz tervezet erre 
tekintettel csak a Visegrád 064 és a Dunabogdány 852 hrsz-ú ingatlanokat érinti oly módon, 
hogy a közigazgatási határ az ott kialakított járda  Dunabogdány felé eső oldala lenne, azzal, 
hogy a területcsere továbbra is négyzetméter azonos módon jönne létre. Az eljárás további 
folytatásához a változási vázrajz elfogadása szükséges. 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy ez a vázrajz lényegében már egy korábban 
elfogadott határozatnak megfelelő, annak tulajdonképpen csak egy része nem válik 
relevánssá, ezért a téma napirenden tartás mellett döntött a képviselő-testület.  
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 egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2018. (01.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány és 
Visegrád települések határvonalának változásához szükséges Visegrád 064 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő változási vázrajzot - a határozat mellékletét képező 
tartalommal - jóváhagyja. 
2) A Dunabogdány Község Önkormányzata és Visegrád Város Önkormányzata között 
korábban született megállapodás értelmében az eljárással kapcsolatosan felmerülő összes 
költséget Dunabogdány Község Önkormányzata vállalja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a közigazgatási egységek határvonalának változása iránti eljárás 
során keletkező valamennyi dokumentum aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Tóth Rudolf Hosszúvölgy dűlő 015/15 hrszú ingatlanának átminősítésére 

irányuló kérelme  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

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

Dr. Szabó Attila: Tóth Rudolf azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Visegrád 
Hosszúvölgy dűlő 015/15 hrsz-ú ingatlanából 4292 m2-es részt a folyamatban lévő 
szabályozási terv módosítása során fokozottan védett védelmi célú erdőterület besorolásból 
üdülőházas üdülőterület besorolásba minősítse át. A Városfejlesztési Bizottság két ülésen is 
tárgyalta, kérte, hogy kérjük ki a településszerkezeti tervet készítő cég képviselőjének a 
véleményét a kérelemmel kapcsolatban. Ő gyakorlatilag azt fogalmazta meg, hogy nem 
javasolja elfogadásra a kérelmet, tekintettel arra, hogy ez a szakhatóságok részéről nem 
támogatandó. 
 
Hintenberger András: A bizottság megpróbált ehhez a kérelemhez segítőkészen hozzáállni, 
a településrendezési eszközöket készítő cég vizsgálata alapján azonban kiderült, hogy ez 
különféle jogszabályokba ütközik. A bizottság két esetet mérlegelt, vagy azt javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy mondja ki a testület, hogy sajnos ebben az esetben nem tud 
segíteni, vagy megpróbálják ezt kimondatni a szakhatóságokkal az eljárás későbbi folyamán. 
Azért nem az utóbbi utat választotta a bizottság, mert ez egyrészt az önkormányzatnak 
költséget okoz és a településrendezési eszközök módosítását hátráltatja, de ez csak a kisebbik 
gond. A másik az, hogy településrendezési szerződést kellett volna kötni, amihez a 
koncepciótervet az érintett ingatlan tulajdonosának meg kellett volna csináltatnia. Ez viszont 
neki egy olyan kiadást jelentett volna, ami fölösleges lett volna, mivel egy későbbi 
szakhatósági eljárás során úgyis megakadna. Tehát ezt a kérelmet nem tudja támogatni az 
önkormányzat.  
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Félegyházi András: A vélhető szakhatósági elutasítás az egész rendezési terv felülvizsgálatot 
akasztaná meg, külön eljárásban ez megtehető, de elég költséges. Úgy gondolja, tekintettel 
arra, hogy egy visegrádi családról van szó, a bizottság nagyon alaposan megvizsgálta, hogy 
van-e valamilyen módja annak, hogy a kérelem helyet kapjon és ezt mérlegelve fogalmazta 
meg javaslatát, amelyik az előterjesztésben A) alternatívaként szerepel.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve egyéb hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2018. (01.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel EKO’96 Mérnöki és 
Humán Szolgáltató Kft képviseletében eljáró Kálmán Kinga településtervező véleményére úgy 
dönt, hogy Tóth Rudolf Visegrád, Hosszúvölgy dűlő 015/15 hrsz-ú ingatlanának átsorolását 
Evf. (fokozottan védett védelmi célú erdőterület) besorolásból Üü-3 (üdülőházas üdülőterület) 
besorolásba nem támogatja. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Képviselő-testület 1) 
pontban szereplő döntéséről Tóth Rudolf kérelmezőt tájékoztassa. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Budenszkiné Toldi Mónika közterület-használattal kapcsolatos kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A KRESZ park területén található Ajándék pavilon üzemeltetője, 
Budenszkiné Toldi Mónika kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben a közte és az 
Önkormányzat között 2013. április 1-jén létrejött és 2018. április 1-én lejáró közterület 
használati bérleti szerződés további öt évvel történő meghosszabbítását kérelmezte. A 
Pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta, mindkettő elfogadásra javasolja, 
azonban a kérelmező által megajánlott bérleti díjnál egy magasabb összegben, figyelembe 
véve a közterület használati rendeletet. A kérelmező a Pénzügyi Bizottság által javasolt 
díjtételt elfogadja. A díjkedvezmény adása a közterület-használati rendelet értelmében a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve egyéb hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2018. (01.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budenszkiné Toldi 
Mónika (2023 Dunabogdány, Rigó u. 8.) egyéni vállalkozó részére 2018. április 1-től öt éves 
határozott időtartamra a Visegrád 64/14 hrsz-ú (KRESZ-park) önkormányzati tulajdonú 
ingatlanból az ajándék pavilonja (24 m2), és a hozzá kapcsolódó terasz (20m2) alatti területet 
havi 38.700.-Ft+áfa közterület-használati díj ellenében használatba adja.  
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Budenszkiné 
Toldi Mónikával az 1. pontban foglaltaknak megfelelően „a közterület használat 
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről” szóló 12/2013. (V.24.) 
önkormányzati rendelet és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 76.§ rendelkezései alapján a közterület-használati 
hatósági szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

11. npr: Visnyovszky András közterület használati díj megfizetésétől való eltekintés 
iránti kérelmének megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Visnyovszky András idén is beadta kérelmét, mely szerint továbbra is 
díjmentesen szeretné használni a Gondűző Pizzéria melletti önkormányzati területet. 
Továbbra is vállalná a terület, valamint a vendéglátóegység előtti buszmegálló karbantartását. 
A díj elengedéséről a képviselő-testületnek kell döntenie. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a 
díj elengedését javasolja. 
 
Schüszterl Károly: Ki ellenőrzi, hogy rendbe van-e téve a terület, mert az előző években 
azért hagyott kívánni valót maga után a rendbetétel. Most elvileg rendezettebb kell, hogy 
legyen, mert plusz szemetes meg egy köztéri pad is került kihelyezésre.  
 
Félegyházi András: Korábban volt képviselő-testület előtt a közterület felügyelet 
intézményének bevezetéséről egy előterjesztés, az végül is nem lett elfogadva, hanem abban 
maradtak, ha valakinek ilyen jellegű problémája van, akkor a jegyzőhöz fordulhat, aki 
intézkedik.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve egyéb hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (01.18.) 
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 az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Visegrád 064 hrsz-ú 
ingatlanból 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 

 
12. npr: Penta Industry Kft 85/7 hrsz-ú ingatlanból 300m2 nagyságú területrész 

bérbevételére érkezett kérelme 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: A Penta Industry Kft. az iskolaépület kivitelezője egy 300 m²-es területet 
kíván bérbe venni építési anyagok depózására. A rendkívüli tárgysorozatba vételt az is 
indokolja, hogy segítsék az építkezést ezzel is. A Pénzügyi Bizottság a közterület használat 
rendelet szerinti tarifát javasolta alkalmazni, kaució letételével és a terület karbantartási 
kötelezettségével, valamint egy olyan kitétellel, amennyiben a kivitelező a június 30-i 
határidőt tudja tartani, akkor a bérleti díj 50%-a visszautalásra kerül. Ezeket a feltételeket a 
Kft. képviselői elfogadták.  
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 egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2018. (01.18.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Penta Industry Kft-
nek (1148 Budapest, Kerepesi út 52. lll. emelet) 2018. január 11-től 2018. június 30-ig terjedő 
határozott időre bérbe adja - a határozat mellékletét képező bérleti szerződésben foglalt 
tartalommal - a Visegrád 85/7 hrsz-ú, valóságban az Áprily Lajos Általános Iskola és 
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Alapfokú Művészeti Iskola mögött található 1135 m2 területnagyságú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanból 300 m2-nyi területrészt anyag depózási és konténer tárolási célokra. 
2.) A Képviselő-testület a bérleti díj összegét havi 105.000.-Ft (300m2x350Ft)+áfa összegben 
állapítja meg. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Penta Industry Kft-
vel kötendő bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
13. npr: Egyebek 

 
Félegyházi András: 2018. január 10-én, a városházán megnyílt Gróh János festőművész 
kiállítása.  
2018. január 14-én a Zebegényi Önkormányzat szervezett megemlékezést a „malenkij robot”-
ra elhurcolt dunakanyari svábokról, nagyon méltó megemlékezés volt, melyen Visegrádot 
képviselve vett részt.  
2018. január 29-én a Honvéd Kulturális Egyesülettel együttműködve, a Honvédelmi 
Minisztérium támogatásával Görgei szobrot avathat a város a városházán. Egy korábban 
megfogalmazott szándékkal kapcsolatosan az önkormányzat támogatási kérelemmel fordult a 
Honvédelmi Minisztériumhoz, aki a Honvéd Kulturális Egyesületen keresztül egy nagyon 
komoly támogatást biztosított, ami által megvalósulhat ez a szoboravatás. Természetesen a 
másik alkotás is készül, tehát ha ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése van, akkor azzal 
kapcsolatban Mikesy Tamást kell keresni. 
Évek óta adja be az önkormányzat az egészségház felújítására vonatkozó pályázatát, melyre 
az idei évben 15,8 millió forint támogatást nyert. Tekintettel Visegrád adóerő képességére, ez 
egy 50%-os intenzitású pályázat volt, tehát ugyanekkora önrész mellé tételével mindazon 
felújítások, amelyek a korábbiakban kimaradtak, azok most megtehetőek lesznek.  
A sípálya üzemeltetője és az önkormányzat együttműködésének, illetve pénzügyi 
támogatásának köszönhetően a visegrádi lakcímmel rendelkező polgárok egy nagyon 
kedvezményes síbérlet megváltásával látogathatják a visegrádi sípályát. Érdemes kihasználni 
ezt a lehetőséget.  
 
Bálint Zsolt: A CBA ügy a bíróságról átért-e már a kormányhivatalhoz? 
 
Félegyházi András: Nem kapott az önkormányzat erről semmilyen értesítést.  
 
Bálint Zsolt: Van arra valami lehetőség, hogy meggyorsítsák ezt az ügyet, mert 
tulajdonképpen fél éve arra várnak, hogy egy papír átkerüljön a bíróságtól a 
kormányhivatalba? 
 
Dr. Szabó Attila: Tájékoztatást fog kérni a Pest Megyei Kormányhivataltól, hogy áll ez az 
ügy, mert érdemi információ nincsen róla.  
 
Bálint Zsolt: Úgy tudja, hogy a Magyar Közlönybe megjelent, hogy a VIFA épületnél 
megnyerte az önkormányzat a pályázatot, de elővásárlási joga van egy másik cégnek. Meddig 
van elővásárlási joga? Történt-e valami tájékoztatás ez ügyben? 
 
Dr. Szabó Attila: Az elővásárlási jogra vonatkozóan a jogosultnak 15 nap alatt kell 
nyilatkoznia, de azt nem tudhatjuk, hogy erről mikor tájékoztatta a felszámoló az 
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elővásárlásra jogosultat. Többször kereste őket telefonon, de érdemi információval nem 
tudtak szolgálni, nyilván egy hivatalos levél formájában meg fogja keresni a felszámolót ez 
ügyben.  
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy ez a levél holnap menjen el, mert a költségvetés tervezése előtt jó 
lenne tudni, hogy ezzel mi a helyzet, itt közel 100 millióról van szó. 
Milyen szobor avatóról van most szó? Erről nem kellett a képviselő-testületnek döntenie? 
Képviselőként sem tudott erről semmit.  
 
Félegyházi András: Volt már képviselő-testület előtt is, hogy amikor a Görgei lépcsőn 
elhelyezendő Görgei szoborra 3 millió forintot elkülönített a testület, akkor egyébként a 
pályázat másik nyertesének alkotását helyezzék el a városháza udvarán. Ehhez emlékei szerint 
volt egy elvi hozzájárulás azzal, hogy anyagiakról nem döntött a testület. Az önkormányzat a 
két szobor felállítását egészként kezelve kért támogatást, tehát a Honvédelmi Minisztériumtól 
így kapott forrást, illetőleg támogatást. Pénzügyi többletforrást ez nem igényel.  
 
Bálint Zsolt: Tehát a kapott támogatás a két szobor felállításához jött, vagyis ennyivel 
csökkenteni lehetne a másik szobor költségét, de az egész támogatást erre az egy szoborra 
fogja az önkormányzat fordítani. 
 
Félegyházi András: Ha a két szobor állítását nézik egy célnak, annak az összköltsége 
hozzávetőlegesen 8 millió forint és abból 3 millió forint az önkormányzat önrésze, ha úgy 
tetszik, a többit pedig külső forrásból kapta meg. Tehát az önkormányzatnak gyakorlatilag 
több pénzbe nem kerül és egy szobor helyett kettő lesz.  
 
Bálint Zsolt: A képviselőknek erről a szoborról nem kellett volna kapni valami rajzot, 
tájékoztatást? 
 
Félegyházi András: Akkor azon a testületin, illetve annak előkészítésén ez volt téma, erről 
volt szó.  
 
Bálint Zsolt: Megkérdezték tőle, hogyan lehet az, hogy valaki az újtelepen egy új építésű 
háznál valaki egy 10-15 m hosszú fatárolót csinált, amit tegolával fedett le, amivel tudomása 
szerint Visegrádon nem lehet építeni. Ha máshol ezt nem engedték meg, akkor ez hogy lehet? 
Ezt ki engedélyezte, történt-e ezzel kapcsolatosan valami? 
 
Félegyházi András: Erről nem tud, de kéri a jegyzőt, hogy vizsgálják ki ezt az ügyet, de 
vélelmezi, hogy engedélyt erre nem adott senki az önkormányzattól. Településképi 
véleményezési eljárás, határozat ezzel kapcsolatban nem volt. A lakóháznak már nincs 
engedélyezési kötelezettsége, de ettől függetlenül be kell tartani a törvényt. Ezt meg kell majd 
nézni, köszöni a jelzést.  
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:    2/2018. 
Határozatok száma: 15-49/2017. (02.13.) 
Rendelet száma:  1/2018. (II.14.) 
   2/2018. (II.14.) 
   3/2018. (II.14.)  
   4/2018. (II.14.) 
    
    
 
 
 
    

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. február 13-án megtartott nyílt üléséről 
 
 
 
 
 

1. A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 2/2007. (I.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása  

2. Vis maior pályázaton (Áprily-völgyben húzódó vízfolyás medrében, vis maior 
jellegű partfal lesuvadás, kimosódás helyreállítása) való részvétel 

3. Visegrádi Fellegvár Óvoda fűtését biztosító gázkazán  és a kazánházban található 
szerelvények cseréjére érkezett árajánlatok  

4. Visegrád Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulása 

5. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása  
6. A Tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása   
7. A településkép védelméről szóló 20/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
8. Hotel Vsgrd Kft az 1289 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló szálloda projekt 

befejezéséhez kapcsolódó telepítési tanulmányterv elfogadása iránti kérelme 
9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 

ülés között eltelt időszak eseményeiről 
10. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletalkotási ütemterv elfogadása 
11. Védőnői Szolgálat beszámolója 2017. évi éves munkájáról 
12. Civil szervezetek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról 
13. Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója 2017. évi éves 

munkájáról  
14. A Mozdulj Rendes Alapítvány „Visegrád” név, címer és „logó” használati 

engedély, valamint támogatás iránti kérelme 



2 
 

15. Visegrádi Sportegyesület 2018. évi működési és üzemeltetési támogatás iránti, 
valamint TAO 2017-2018 évi fordulójára benyújtott pályázati önrész iránti 
támogatási kérelme  

16. Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) 2018. évi 
támogatása  

17. Visegrádi Nyugdíjas Klub 2018. évi támogatás iránti kérelme 
18. Visegrád Települési Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatás iránti kérelme 
19. Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 
20. Biomassza üzemű kazánok üzemeltetéséhez szükséges fa fűtőanyagra érkezett 

ajánlatok 
21. Sziget utca 7. szám (236/23 hrsz) melletti rámpa megépítésére és lépcsősor 

felújítására hozott 220/2017. (10.18.) ökt határozat ismételt tárgyalása 
22. Szkok Iván Görgei Artúr tábornokot ábrázoló szoborművének posztamens 

tervezésére, kivitelezésére és elhelyezésére vonatkozó ajánlata 
23. 2018. évi utcai homlokzat és kerítés felújítási pályázatra érkezett kérelmek 

elbírálása 
24. Bálint Zsolt képviselői tiszteletdíj felajánlása 
25. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 13-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 
Mikesy Tamás 

    Hintenberger András 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila jegyző  
 
 
 

 
Meghívott: 
 
    Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A meghívóban szereplő napirendet két 
napirendi ponttal javasolta kiegészíteni, melyből az egyik Bálint Zsolt képviselői tiszteletdíj 
felajánlása, a másik a 2018. évi utcai homlokzat és kerítés felújítási pályázatra érkezett 
kérelmek elbírálása. Mivel a napirendhez egyéb módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a napirend kiegészítésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjére vonatkozó módosításokat elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosításokkal együtt az ülés napirendjét 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 2/2007. (I.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták, mely 
tulajdonképpen a költségvetéshez kapcsolódik. A garantált bérminimum központi 
emelkedésének mértékével megegyező köztisztviselői illetményalap emelésére tesz javaslatot. 
Indoka az, hogy ez az illetményalap központilag 2008. óta nem emelkedett, azonban a 
képviselő-testületnek felhatalmazása van arra, hogy rendeletben emelheti. A különbözetet 
saját forrásból kell biztosítani, mely a költségvetésben rendelkezésre áll. 2017. évben  
40.000,- Ft volt ez az illetményalap, idén 45.000,- Ft-ra emelkedne.  
 
Schüszterl Károly: Tehát az alap lesz most 45.000.-Ft? 
 
Dr. Szabó Attila: Igen, az illetményalap. 
 
Bálint Zsolt: Most csak a polgármesteri hivatal dolgozóiról van szó, mikor beszélnek az 
önkormányzat dolgozóiról, mert egyelőre a költségvetésbe lett csak beállítva, de arról a 
képviselő-testületnek kellene döntenie, hogy mennyi legyen a fizetésemelés, nem a 
bizottságnak. 
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság ezt két ízben is tárgyalta, a köztisztviselői 
illetményalapot rendeletben kell szabályozni, tehát ez azért kerül külön napirendre, mert ezt 
így kell elfogadni. A többiek bérnövekményéről tavaly sem határozott a képviselő-testület 
külön, az a költségvetésbe van benne. 
 
Bálint Zsolt: Igen, csak az nem látszik, hogy mennyi. 
 
Mikesy Tamás: A polgármesteri hivatal és az önkormányzat összes dolgozójának esetében is 
egyforma a bérnövekmény az állami bérnövekményhez igazítva, ez 12%. 
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Bálint Zsolt: Évek óta azt próbálták elérni, hogy ne legyen akkora különbség a bérek között, 
ezzel a 12%-al viszont úgy látja, hogy a bizottság ismét elkezdte kinyitni az ollót. 
 
Mikesy Tamás: A bizottság csak javaslatot tesz, a költségvetést a képviselő-testület fogja 
elfogadni. Az elmúlt öt évben, amíg Bálint Zsolt volt a Pénzügyi Bizottság elnöke 
bérrendezés volt. A tavalyi évben jutott el oda a költségvetés, hogy a fizetéseket rendezte és 
egymáshoz képest igazította. Idén pontosan a 2017-es költségvetési évben megfogalmazott 
normákat vette alapul a bizottság, tehát a mostani javaslatot erre alapozta. Ha ez most nem jó, 
akkor sajnos a tavalyi sem volt jó.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
a vitát lezárta. Felhívta a figyelmet, hogy rendelet módosításról lévén szó, annak 
elfogadásához minősített többség szükséges. Kérdezte a képviselőket, aki a rendelet 
módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül megalkotta a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket 
megillető juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 2/2007. (I.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2018.(II.14.)) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete 

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról,  
valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 

 2/2007. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
 

2. npr: Vis maior pályázaton (Áprily-völgyben húzódó vízfolyás medrében, vis 
maior jellegű partfal lesuvadás, kimosódás helyreállítása) való részvétel 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Januárban egy helyszíni bejárás keretében tapasztalták a hivatal 
munkatársai, hogy az Áprily völgyben húzódó patak több helyen kimosta a mederoldalt, 
illetve egy távközlési oszlopot is bedöntött. Ezt a polgármesteri hivatal jelezte vis maior 
eseményként. Az illetékes hatóságok helyszíni szemle során megállapították annak jogosságát 
és támogatják egy 70 m-es szakaszon a meder megerősítését. A pályázat benyújtásához 
szükséges szakértői vélemény és tervezői költségbecslés elkészült, a teljes beruházás 
17.600.000,- Ft, melynek 10%-a lenne a saját forrás ennek pénzügyi fedezete rendelkezésre 
áll a 2018. évi költségvetésben.  
 
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 egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ”vis maior támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól” szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján vis 
maior támogatás címen a Belügyminisztériumhoz támogatási igényt nyújt be.  
2) A káresemény: a Visegrád, Áprily-völgyben húzódó vízfolyás medrében, vis maior jellegű 
partfal lesuvadása, kimosódása miatt a Visegrád 067/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanban keletkezett kár. 
3) A káresemény helye: Visegrád, Áprily-völgy 067/1 hrsz. 
4) A káresemény forrásösszetétele: 

                                                               adatok Ft-ban 
Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás 
(biztosítási összeg 
nélkül) 

1.762.914.- Ft 10 % 

Biztosító kártérítése ----Ft --- 
Egyéb forrás  ----Ft --- 
Vis maior támogatási 
igény 

15.866.210.- Ft 90 % 

Források összesen 17.629.124.- Ft 100 % 
5) A károk helyreállításának (tervezői költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
17.629.124.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
6) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 067/1 hrsz.-ú ingatlan 
Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát képezi. 
7) A bekövetkezett káreseménnyel érintett ingatlanra vonatkozóan az Önkormányzat nem 
rendelkezik biztosítással, ezért ezen ingatlanra biztosítási összeget nem igényelt. 
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 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018 (II.14.) 
önkormányzati rendeletében biztosítja. 
10) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a támogatási kérelem benyújtására. 
  

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2018. február 17. 

 
3. npr: Visegrádi Fellegvár Óvoda fűtését biztosító gázkazán  és a kazánházban 

található szerelvények cseréjére érkezett árajánlatok  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Annak ellenére, hogy több cégtől is kértek be árajánlatot, nem érkezett 
be csak egy. A kazán egyébként elromlott év elején, ezért nem lehet halasztani a cseréjét. 
Felkért egy szakértőt, hogy vizsgálja meg a beérkezett ajánlatot, ő korrektnek találta az 
ajánlati árat. Mindezek figyelembevételével javasolja, hogy az előterjesztésben lévő 
árajánlatot a képviselő-testület fogadja el.  
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Schüszterl Károly: Ha ezt elfogadja a képviselő-testület, akkor holnap már lehet vele 
szerződést kötni, ugye, mert nagyobb a baj, mint gondolták.  
 
Félegyházi András: Igen, természetesen ezt gyorsított ütemben kell kivitelezni. 
 
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 egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi Fellegvár 
Óvoda (2025 Visegrád, Fő u. 18.) fűtését biztosító gázkazán  és a kazánházban található 
szerelvények cseréjének szerelési munkáira - a határozat mellékletét képező árajánlatban 
szereplő tartalommal - Szabó János egyéni vállalkozót (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 
90.) 2.443.237.-Ft+27%Áfa összesen 3.102.911.-Ft vállalkozási díj ellenében megbízza.  
2) A képviselő-testület a Visegrádi Fellegvár Óvoda fűtését biztosító gázkazán  és a 
kazánházban található szerelvények cseréjének költségét az önkormányzat 2018. évi 
költségvetés 13. számú melléklet (beruházási és felújítási kiadások) 6. 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 

 
4. 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: Ez egy minden évben a törvényi előírásoknak megfelelően elkészített, 
kötelezően elfogadandó határozat, mely a következő 3 évre a bevételeket és fizetési 
kötelezettségeket irányozza elő.  
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 egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 



8 
 

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 (2019-2021) 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 
költségvetési évet követő három évre (2019-2021) várható összegét - a határozat mellékletét 
képező tartalommal - állapítja meg.  
 

Határidő: ---- 
Felelős: ---- 

 
5. npr: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 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 2018. évi költségvetés előkészítését is az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 
bevételek tervezésével kezdték. Az elmúlt évek tudatos gazdálkodásának illetve mértékadó 
költekezésének köszönhetően az idei évben is jelentős, hozzávetőlegesen 200 milliós 
nagyságrendű szabadon felhasználható pénzmaradvánnyal rendelkezik az önkormányzat. 
Bevételi oldalon kedvező, hogy bár ebben az évben is a beszedett üdülőhelyi forintokra, az 
elmúlt évvel egyezően 1 Ft-ot kap az önkormányzat, de mivel a 2016-os bázis év bevétele 
kiemelkedő volt, beszámítás után így erre a jogcímre 12,5 millió Ft-tal többet kap, mint az 
elmúlt évben. Valamennyivel növelték a felhalmozási közhatalmi bevételek előirányzatát is, 
hiszen évek óta növekszik az idegenforgalmi adó és az iparűzési adó bevétel is. Működési 
bevételek között tervezték a vízdíjakat, a bérleti díjakat, a továbbszámlázott szolgáltatásokat, 
az óvodánál az ellátási díjakat és a Duna Mozi jegybevételét is. Felhalmozási támogatásként 
tervezték a gát II. ütemét, a vis maior támogatásokat és az önkormányzati fejlesztésre 
várhatóan érkező 15 millió forintos támogatást is. A bevételek számbavétele után kialakult a 
költségvetés főösszege, ami idén 1.590.169.079.-Ft lett. A kiadási oldalon a személyi 
juttatások tervezésénél már az előbb említett garantált bérminimum emelésével megegyező 
12%-os emeléssel terveztek valamennyi dolgozónál, kivéve a védőnőt illetve az 
óvodapedagógusokat, akiknek a törvényi előírásoknak megfelelően 2013. szeptember 1-től a 
pedagógus-bértábla szerint növekszik a fizetésük, legutóbb 2017 szeptemberében, a védőnő 
esetében pedig ugyancsak ekkor rendeződött az illetményemelés. A szociális hozzájárulási 
adó csökkent 19,5 %-ra, ami megtakarítást jelent az önkormányzatnak. A bizottság abból 
indult ki, hogy 150 millió forintos tartalék maradjon, amiből 50 millió célirányú fejlesztésre, 
míg 100 millió forint általános tartalék legyen. A jelenlegi tervezetet többször tárgyalta a 
Pénzügyi Bizottság, legutóbb a február 7-i ülésén és ezt a képviselők elé is beterjesztett 
változatot elfogadásra javasolja.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy az önkormányzat biztos lábakon áll, közel 200 millió forint 
pénzmaradvánnyal indított 2018-ban, tehát kényszerintézkedésekbe, vagy megszorításokba 
nem kellett gondolkodni. A személyi juttatásoknál az állami bérminimum növekedésének 
százalékát tervezték be. Az intézmények részéről olyan igény nem érkezett be, ami túlzó lett 
volna, vagy elfogadhatatlan. Amint azt Láng Anikó is említette a fejlesztési céltartalékot 50 
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millió forintban határozta meg a bizottság, látva azt, hogy a maradvány ennél jóval több 
szokott lenni az év végére. A Városfejlesztési Bizottság által meghatározott fejlesztéseken 
kívül megjelöltek 4-5 olyan nagyobb fejlesztést, amiből legalább egyet, kettőt jó volna 
elkezdeni idén, mert úgy gondolja, hogy a tartalék arra van, hogy biztonságban lehessen a 
pénzt fölhasználni a város javára.  
 
Schüszterl Károly: A Danubia Televíziónak be van tervezve 3 millió forint a költségvetésbe, 
de a T-Com jelezte, hogy április 1-vel nagy valószínűséggel megszűnik a Danubia Televízió 
közvetítése. Igaz ez? Kellene nekik írni egy levelet, hogy mi várható? 
 
Mikesy Tamás: Ettől függetlenül ezt be kell tervezni, ez nem költségvetési kérdés.  
 
Bálint Zsolt: A szöveges részben az van, hogy a jutalmazási keret a tavalyinak megfelelően 
3,5 millió forint, de a költségvetésbe idén 5 millió forint van. Akkor most melyik a helyes? 
 
Láng Anikó: Az 5 millió forint a helyes összeg, a szöveges részben sajnálatos módon elírás 
történt. 
 
Bálint Zsolt: A Széchenyi utcai kempingre 4 millió forintot tervezett a bizottság, oda jelezte, 
hogy jó volna egy játszóteret csinálni. Ez hogy fog beleférni ebbe az összegbe? 
Buszmegállókra 9 millió forint van betervezve, melyik buszmegállókról van szó és hogy jött 
ki ez a 9 millió forint? A TDM az idei támogatási kérelmébe ugyanúgy leadta rezsi költséget, 
mint eddig, csakhogy ők időközben nyertek egy pályázatot, amiben rezsit is el tudnak 
számolni. Ezt figyelte a bizottság vagy kétszer fognak ugyanarra pénzt kapni? A VSE TAO-
nál miért nincsenek beruházások, végigolvasta a pályázatot, de nincs benne se a kapu, se más 
egyéb?  
 
Mikesy Tamás: Először december 20-án ment ki a képviselőknek az a táblázat, hogy a 
fejlesztésekhez írják hozzá, hogy még mit szeretnének. Ezt követően még kétszer küldte ki, 
illetve háromszor küldtek ki bizottsági meghívót, kérve a javaslatokat és a megjelenést. Bálint 
Zsolt képviselő ezekre egyszer sem reagált, Schüszterl Károly képviselő úr kérte telefonon, 
hogy a Széchenyi utcai kemping játszóterére állítson be a bizottság pénzt. Úgy érzi, neki az 
volt a feladata, hogy a költségvetést tervezze, az a képviselő feladata lett volna, hogy ha 
megjelöl egy célt, akkor jelöljön meg hozzá fejlesztési keretet is, mert ő tudja, hogy mit 
szeretne oda. Miután nem jelölt meg pontos összeget a képviselő úr, ezért a bizottság úgy 
gondolta, hogy ennyi keretet tesz be rá.  
A buszmegállók esetében 1,5 millió forintos árral számoltak 1 db buszmegállóra és mivel 
összesen 6 db buszmegállóról van szó, így jött ki a 9 millió forint.  
A TDM támogatása a szerződésben foglaltak szerint és a tavalyinak megfelelő összeg. A 
TDM támogatása tagdíjra és támogatásra oszlik és a tavalyi képviselő-testületi döntésnek 
köszönhetően 800 ezer forinttal kevesebb a támogatás és ugyanennyivel több a tagdíj.  
A VSE TAO támogatás önrészéről 2017. áprilisában döntött a képviselő-testület, mivel 
elnyerte a pályázatot, ehhez állította most be a bizottság az önrészt a költségvetésbe. Tavaly a 
márciusi ülésre a VSE benyújtotta ezt a TAO támogatási kérelmet, előre, úgy, ahogyan azt az 
önkormányzat korábban kérte tőle, ezek után döntött a képviselő-testület áprilisban arról, 
hogy támogatja, majd a VSE beadta a pályázatát az MLSZ-hez elnyerte a pályázat bizonyos 
részeit, melyre most kéri az önrészt. Ez van beállítva önrész támogatásként a költségvetésbe.  
 



10 
 

Bálint Zsolt: Elmondta, hogy meglepődve látta a támogatások között, hogy a Mozdulj 
Rendes Alapítvány, aki egyszer rendezett itt egy versenyt, mindjárt 500 ezer forintos 
támogatást kapott.  
 
Mikesy Tamás: Ez egy keretösszeg, arról még nincs döntés, hogy ők ezt meg is kapják. A 
Kulturális Bizottság egyébként nem javasolja, hogy erről ma döntsön a képviselő-testület. 
 
Bártfai István: A határozati javaslatban valóban nem az van, ami a Kulturális Bizottsági 
ülésen elhangzott, de ennek ellenére úgy gondolja, hogy azt lehet módosítani.  
 
Bálint Zsolt: Kishajó kikötő tervezésére mikor adott megbízást az önkormányzat? A 
művelődési háznál az a kis járdaszakasz még miért nincs készen? A sportpályán a 
locsolórendszer szintén évek óta nem üzemel, miért? 
 
Mikesy Tamás: A kikötő építése már legalább 5 év itt van az asztalon, a Városfejlesztési 
Bizottságnál is már többször szerepelt. Mindig is téma volt, hogy hogyan lehetne megoldani 
azt, hogy Visegrádon ismét lehessen kishajóval, csónakkal, egyebekkel kikötni. Több ízben 
engedélyt kért az önkormányzat ilyen kishajók kikötésére, de mindig csak ideiglenes 
engedélyt kapott és a Nemzeti Közlekedési Hatóság legutóbb már azt kérte, hogy kérjen 
állandó kikötési engedélyt az önkormányzat. Ezután ment a döntés a felé, hogy bekértek 
árajánlatokat és az alapján megrendelték a tervezést, ez megtörtént, megvannak a tervek és 
megvannak az árajánlatok.  Ezek a tervek egyébként 120-130 ezer forintos összeget 
jelentettek, ezért nem volt képviselő-testület előtt.  De most megnyílt a kishajó kikötő 
létesítésének lehetősége, a tervek megvannak, ezért a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
került be a fejlesztések közé a kishajó kikötő létesítése.  
 
Bálint Zsolt: Az ASP rendszer migrálása 147 ezer forintért mit takar? 
 
Dr. Szabó Attila: Az iratkezelő szakrendszerből a tavalyi programból az idei programba az 
adatokat át kell migrálni. Gyakorlatilag az elmúlt 20 év iratanyagának adatait ebbe az új ASP 
programba át kell migrálni, ami egyébként a pályázat keretében elszámolható.  
 
Bálint Zsolt: A polgármesteri hivatalban dologi kiadásokra 16.350.000 forint van, ez mit 
takar? 
 
Mikesy Tamás: Ki lett küldve. 
 
Láng Anikó: Ez valóban ki lett küldve.  
 
Hintenberger András: Köszöni a pénzügyi vezető és a hivatal munkáját a költségvetés 
előkészítésében. 
 
Félegyházi András: Mivel a költségvetés tárgyalása során azzal kapcsolatban több kérdés, 
illetve hozzászólás nem volt, a vitát lezárta. Kérdezte a képviselő-testület tagjait, aki a 2018. 
évi költségvetési rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018.(II.14.) önkormányzati rendeletet.    
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete 

Visegrád Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi - 
 
Bálint Zsolt: Megkérdezte, hogy a sportpálya üzemeltetése mikor lesz tisztázva, mert erre 
már korábban utalt a jegyző úr, hogy azt rendbe kellene tenni? Ez mikor lesz napirenden? 
 
Dr. Szabó Attila: Tavaly a közterület használat rendelet módosítása kapcsán jelezte, illetve 
az írásos előterjesztésben is szerepelt, hogy felül kell vizsgálni a sportpálya üzemeltetőjével a 
meglévő üzemeltetési szerződést a felsőbb szintű jogszabályokhoz igazítás okán. A 
részleteket az üzemeltetőnek és az önkormányzat vezetésének kell megbeszélni, illetve, hogy 
vagyonkezelési vagy üzemeltetési keretben működtetik-e tovább a sportpályát.  
 
Félegyházi András: Köszöni az észrevételt, vissza fognak erre térni. 
 

6. npr: A Tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása   
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A múltkori testületi ülésen elhangzott módosító javaslat belekerült a 
rendelet tervezetbe, de egyébként változatlan tartalommal szerepel az elmúlt üléshez képest. 
 
Schüszterl Károly: Kell egyáltalán tervtanács? Nem tud ebben dönteni egy személyben a 
főépítész például, mert ez meglassítja az egész rendszert. Ha nem kötelező a tervtanács, akkor 
nem javasolja fönntartani.  
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság erről hosszasan tárgyalt, azt nem tudták 
eldönteni, hogy kötelező-e fenntartani vagy sem. Azt is megállapították, hogy a tervtanács 
döntései vitathatóak és lehet azt is mondani, hogy egy-egy döntése nem hozható összhangba 
más döntésével, de a tervtanács szakmai véleménye meghatározó tud lenni egészen magas 
szintű beruházások építészei körében is. A tervtanács egyébként főként a nagyberuházások 
arculati összeegyeztethetőségével és védelmével foglalkozik, úgyhogy ez a tervtanács talán 
másként fog működni, mint az eddigi.  
 
Mikesy Tamás: A tervtanács egyébként nem hosszabbítja meg az eljárást, mert annak 
hatósági keretei vannak és a tervtanács döntést sem hoz, csak tanácsot ad a hatóság számára. 
Véleménye szerint a tervtanácsot működtetni kell, mert Visegrád nem engedheti meg 
magának, hogy az épített környezete tönkre menjen és rossz irányba haladjon. Ez a rendelet 
egyébként pont az irányba hat, hogy a tervtanács működését javítsa.  
 
Félegyházi András: Mivel a rendelettel kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, a vitát lezárta. Kérdezte a képviselő-testület tagjait, aki a rendeletet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotta a Visegrád 



12 
 

Város Önkormányzat Tervtanácsának létrehozásáról szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati 
rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete 

Visegrád Város Önkormányzat Tervtanácsának létrehozásáról 
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi - 
 

7. npr: A településkép védelméről szóló 20/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Azért tesz javaslatot a rendelet módosítására, mert a tavaly elfogadott 
rendelettel kapcsolatban az állami főépítész javaslatokat, véleményeket fogalmazott meg, 
illetve a városi főépítész kérte, hogy az ún. zöld homlokzatokra vonatkozó előírásokat is 
szerepeltessék a rendeletben. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és két kisebb módosítással 
együtt elfogadásra javasolja. 
 
Bálint Zsolt: 2019-től, aki új házat épít az energia 25%-át megújuló energiaforrásból kellene, 
hogy biztosítsa.  Aki azon a területen építkezik, ahol ezt a rendelet nem engedi, az hogyan 
fogja megoldani? Vagy erre is kiír az önkormányzat majd pályázatot, hogy támogassa a 
sokkal drágább kivitelezést? 
 
Hintenberger András: A megújuló energia nem feltétlen napelemet és napkollektort jelent, 
hanem számos más alternatíva is létezik. 
 
Félegyházi András: Igen, vannak más lehetőségek is, de a telepítéssel érintett ingatlanhoz 
kapcsolódó közterületről látható módon nem lehet ezeket elhelyezni, illetve a közelben látható 
módon nem. Ezzel együtt bizonyára van néhány olyan ingatlan, amelyen nem lehet 
elhelyezni, de lényegesen kisebb számban, mint eddig. Tehát ez a módosítás ebben a 
tekintetben megengedőbb.  
 
Bálint Zsolt: A 11. §-ban foglaltak mire vonatkoznak? 
 
Félegyházi András: Ez arra vonatkozik, ha a településképi rendelet többletköltséget 
keletkeztet egy építtetőnél, azzal kapcsolatban egyedi kérelmet nyújthat be és a 11. §. ennek 
az eljárási menetét szabályozza.  
 
Bálint Zsolt: Tehát akkor erről majd nem a képviselő-testület dönt, hanem egy 3 tagú 
bizottság elbírálja és a polgármester dönt róla? 
 
Félegyházi András: Igen.  
 
Bártfai István: Ügyrendi javaslattal élt, mely szerint az egyedi kérelem elbírálását is 
képviselő-testület végezze el. 
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Dr. Kucsera Tamás Gergely: Nem ért egyet ezzel a javaslattal. Lassan ez a testület már 
mindent tárgyal, miért van az önkormányzatnak polgármestere, miért vannak akkor az 
önkormányzatnak bizottságai. A jelenlegi napirendi pontok tárgyalása is méltatlan ahhoz, 
hogy ezt bizottságok tárgyalták. Nem gondolja, hogy az önkormányzatnak azért van hivatala, 
azért vannak bizottságai és azért vannak önálló jogkörrel bíró szervei, hogy mindent a 
képviselő-testület tárgyaljon. A képviselő-testület egy politikai szervezet ebben a formájában, 
amely szakosít feladatokat, mint például tervtanács és amely nem tárgyal meg sorról-sorra – 
már bizottság által elfogadott – költségvetést, mert akkor nem kell bizottság. Legyen úgy 
működtetve egy képviselő-testület, ahogy egy képviselő-testületnek, mint csúcsszervnek 
működnie kell. Tisztelettel felhívja az összes képviselőtársa figyelmét arra, hogy úgy 
viselkedjen, ahogyan egy képviselő-testületi ülésen viselkedni kell, előzetesen le lehet írni 
kérdéseket, az előterjesztő felé fel lehet tenni. Kéri az ülést elnöklő polgármestert is, hogy erre 
hívja fel figyelmet. 
 
Félegyházi András: Köszöni az észrevételt, de úgy gondolja, hogy a kérdések túlnyomó 
része a kamerának szól. 
Bártfai István képviselőnek volt egy módosító javaslata, mely szerint a 11. §. (5) 
bekezdésében a „polgármester” helyett a „képviselő-testület” megfogalmazás kerüljön be a 
rendeletbe. Kérdezte a képviselőket, aki ezt a módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 
tartózkodás mellett Bártfai István képviselő módosító javaslatát nem fogadta el.  
 
Schüszterl Károly: Lett volna még hozzászólása, de nem akar most itt tovább vitatkozni, 
viszont akkor ezt kellene bevezetni, ha valaki mond valamit a bizottsági ülésen, akkor annak 
legyen súlya és nyoma és ott legyen válasz rá adva.  
 
Félegyházi András: Mivel a rendelethez kapcsolódóan több kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül megalkotta a településkép védelméről szóló 20/2017. (XII.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2018.(II.14.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4./2018. (II.14.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 
20/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 
8. npr: Hotel Vsgrd Kft az 1289 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló szálloda projekt 

befejezéséhez kapcsolódó telepítési tanulmányterv elfogadása iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A Löffler bányában 
félbehagyott szálloda építkezését befejezésével kapcsolatban egy beruházó tárgyalásokat 
kezdeményezett. Kérték a Helyi Építési Szabályzat módosítását, ilyenkor lehetőség van 
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településrendezési szerződés kötésére, melynek előfeltétele egy telepítési tanulmányterv 
benyújtása. Ez megérkezett, bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Jelezte, hogy a 
szerződést innentől kezdve 30 napon belül kell megkötnie az önkormányzatnak.  
 
Félegyházi András: Ez az a tanulmányterv, ami alapján szerződést kötnek, utána lehet a 
szabályozás módosításáról rendeletet módosítani és annak van a szerződésben rögzített 
ellentételezése, amit a város fejlesztési célra fordíthat.    
 
Bálint Zsolt: A közműfejlesztéseket nem az önkormányzatnak kell majd fizetni, ugye? 
 
Félegyházi András: Nyilvánvaló, ha egy beruházással kapcsolatban közműfejlesztés 
szükséges, akkor azt a beruházó fizeti.  
Mivel a témához kapcsolódóan több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki 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 
18/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hotel VSGRD Kft. 
által becsatolt, a Visegrád 1289 hrsz-on (Löffler bánya) tervezett szálloda komplexum 
megvalósítására készített Telepítési Tanulmánytervet az abban szereplő tartalommal 
elfogadja. 
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről írásban értesítse a 
Hotel VSGRD Kft-t. 
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen döntés alapján kezdeményezzen 
egyeztetést a Hotel VSGRD Kft képviselőivel a településrendezési szerződés részleteinek 
egyeztetése tekintetében, majd ezután készítsen egy újabb előterjesztést a településrendezési 
szerződés elfogadása érdekében. 
 
Határidő: 2. pont esetében azonnal 
      3. pont esetében 2018. március 14. 
Felelős: 2. és 3. pontok esetében Félegyházi András polgármester 
 

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

 
Félegyházi András: A kiküldött anyagban részletezettek szerint a határozatok végrehajtása 
megtörtént.  
 
Bálint Zsolt: A Tour de Hongrie szerződés részleteiről lehet tudni valamit bővebben? 
 
Félegyházi András: Az a szerződés még nem került aláírásra, csak folyamatban van, 
sajnálatos módon ez egy elírás a beszámolóban, ezt javítani szükséges.  
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Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2018. január 17 – 2018. február 13. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

10. npr: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletalkotási ütemterv 
elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az idei évben is készült egy rendelet alkotási ütemterv, mely tartalmazza 
azon rendeleteket, melyeknek módosítása, esetleges újraalkotása szükséges.  
 
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 egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatára vonatkozó 2018. évi ütemtervét – határozat mellékletét képező tartalommal – 
elfogadja. 
  

Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
- A rendeletalkotási ütemterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
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11. npr: Védőnői Szolgálat beszámolója 2017. évi éves munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: A Népjóléti Bizottság tárgyalta a beszámolót.  
 
Schüszterl Károly: Igen, így van, a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
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 egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Védőnői 
Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját, az abban szereplő tartalommal. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: Civil szervezetek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról 
Előterjesztő: Mikesy Tamás KONIS Bizottság elnöke 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamást a KONIS Bizottság elnökét, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: A civil alapból kapott támogatásokkal január 10-ig kellett elszámolni a 
szervezeteknek, ezt minden esetben meg is tették. A Bizottság megtárgyalta őket, elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felhívta a figyelmet, hogy a beszámolókról egyenként szükséges szavazni, tehát kérdezte a 
képviselőket, aki az Áprily Iskoláért Alapítvány beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az Áprily Iskoláért 
Alapítvány beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2017. évi alapból” elnyert 
támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képező beszámoló alapján. 
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Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az Együtt Kulturális Egyesület 
beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az Együtt 
Kulturális Egyesület  beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2017. évi alapból” elnyert 
támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képező beszámoló alapján. 
 

Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a Soproni Sándor Egyesület beszámolóját 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Soproni Sándor 
Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2017. évi alapból” elnyert támogatás 
felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képező beszámoló alapján. 
 

Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület 
beszámolóját 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 
25/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi 
Ifjúsági Sziget Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2017. évi alapból” 
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elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képező beszámoló 
alapján. 
 

Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a Visegrádi Szövetség a Nyilvánosságért és 
Demokráciáért beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi 
Szövetség a Nyilvánosságért és Demokráciáért beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 
2017. évi alapból” elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét 
képező beszámoló alapján. 
 

Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
13. npr: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója 2017. évi 

éves munkájáról  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: A Kulturális Bizottság tárgyalta.  
 
Mikesy Tamás: A Bizottság által kért módosításokat átvezette a beszámolóban, az a 
módosított változat kiküldésre került, hozzáfűznivalója nincs, ha kérdés van, szívesen 
válaszol. 
 
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 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját, az abban 
szereplő tartalommal. 
 

Határidő: --- 
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Felelős: --- 
 

14. npr: A Mozdulj Rendes Alapítvány „Visegrád” név, címer és „logó” használati 
engedély, valamint támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Mozdulj Rendes Alapítvány név címer és logó használat mellett 
támogatási kérelmet is előterjesztett. Az előterjesztésben ennek megfelelően kerültek 
megfogalmazásra a határozati javaslatotok, idő közben a Kulturális Bizottság azt javasolta, 
hogy a támogatásról még ne szavazzon most a képviselő-testület, mert még néhány pontosítás 
szükséges a kérelem vonatkozásában.  
 
Mikesy Tamás: Az első két határozati javaslatot javasolja a bizottság, hogy támogassa a 
képviselő-testület, a támogatásról pedig majd konkrét költségvetés tükrében újra tárgyal és 
utána lehet meghozni a testületi döntést. 
 
Bálint Zsolt: Nekik is ugyanolyan tételes elszámolást kell majd benyújtani, mint a civil 
szervezeteknek? 
 
Dr. Szabó Attila: Igen, mindenkinek.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

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

Mozdulj Rendes Alapítvány (2500 Esztergom, Vasas utca 18.) részére a „Visegrád” 
név használatát az általuk Visegrádon megrendezendő sportversenyeken, Visegrád 
idegenforgalmi népszerűsítése céljából.  

2.) A névhasználati engedély visszavonásig érvényes. 
3.) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az engedélyről a 

testületi határozatnak megfelelően írásban értesítse a Mozdulj Rendes Alapítványt. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
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 egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Mozdulj 
Rendes Alapítvány (2500 Esztergom, Vasas utca 18.) részére a Visegrád címerének és 
logójának használatát a „V4 Visegrád Csúcstámadás” 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 Mozdulj Rendes Alapítványt. 
4) Jelen képviselő-testületi határozat visszavonásig érvényes. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
15. npr: Visegrádi Sportegyesület 2018. évi működési és üzemeltetési támogatás 

iránti, valamint TAO 2017-2018 évi fordulójára benyújtott pályázati önrész 
iránti támogatási kérelme  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Írásos előterjesztést a képviselő-testület megkapta a Pénzügyi és Kulturális 
Bizottság is tárgyalta. 
 
Mikesy Tamás: Ez így van, a képviselő-testületnek a TAO önrészre vonatkozóan volt egy 
tavalyi határozata, a VSE e szellemben adta be a pályázatot. A Bizottsági ülésen felmerült 
kérdéseket a VSE megválaszolta, úgy gondolja, hogy a VSE jóhiszeműen adta be a pályázatát 
az MLSZ-hez, tehát nem látja akadályát a TAO önrész támogatás odaítélésének.  
 
Bálint Zsolt: A lovas szakosztály támogatását nem támogatta a bizottság. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Sportegyesület (Visegrád, Fő u. 81.) 2018. évi támogatási kérelmét elfogadja és a 
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sportegyesület szakosztályainak 2018. évi működését és üzemeltetését 1.600.000 Ft-al 
támogatja az alábbi megosztás szerint: 700.000 Ft a labdarúgó, 100.000 Ft a túra, 200.000 
Ft a sakk, 100.000,-Ft a tenisz, 150.000 Ft a kerékpár szakosztály, valamint 350.000 Ft az 
egyesület működési költségei.  
2.) A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 15. 
számú működési célú támogatás, pénzeszköz átadás melléklet 10. VSE támogatása sora 
terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
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 egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Sportegyesületnek (2025 Visegrád, Fő u. 81.) a Magyar Labdarúgó Szövetség által 
meghirdetett ún. TAO pályázat 2017-2018. évi fordulóján a személyi jellegű ráfordításra, a 
tárgyi eszköz beszerzésre, valamint az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósításához 
szükséges önrészt 789.260.-Ft-ot a 2018. évi költségvetése terhére támogatás formájában 
biztosítja. A támogatás pénzügyi elszámolásának határideje: 2018. szeptember 30. 
2) A Képviselő-testület a Visegrádi Sportegyesület részére a személyi jellegű ráfordításra, a 
tárgyi eszköz beszerzésre, valamint az utánpótlási-nevelési feladatok megvalósításához 
szükséges önerőt 789.260.-Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 15. számú 
működési célú támogatás, pénzeszköz átadás melléklet 9. VSE TAO önrész támogatás sora 
terhére biztosítja.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2018. február 28. 

 
16. npr: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) 2018. évi 

támogatása  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A költségvetés tárgyalása során szintén elhangzott, a határozati javaslatban 
a TDM által igényelt és a Pénzügyi Bizottság által javasolt összeg szerepel támogatásként.  
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Bálint Zsolt: A nemrég lefolytatott TDM taggyűlésen az önkormányzatnak is 20%-ot emeltek 
a tagdíján? 
 
Mikesy Tamás: A TDM éves közgyűlése áprilisban lesz, a tagdíj mértékéről a közgyűlés 
dönthet. A szabadidő munkacsoportnak volt egy gyűlése, ahol Cseke László elnök azt a 
javaslatot kérte elfogadni a munkacsoporttól, hogy 20%-os tagdíjemelést szeretne 
végrehajtani, de ez az önkormányzatra ez nem vonatkozik.  
 
Bálint Zsolt: Korábban, mikor az önkormányzat megszavazta a saját vonatkozásában a tagdíj 
emelésére vonatkozóan a 800 ezer forintot, akkor arról volt szó, hogy a többi tagnak nem 
emelik a tagdíját, akkor ezt most, hogy van, az önkormányzattól és a tagoktól is beszedik az 
emelést? 
 
Mikesy Tamás: Ezt Cseke Lászlótól kell megkérdezni, ő a TDM elnöke.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy erre a későbbiek folyamán vissza lehet térni, de 
mivel ez nem tartozik szorosan a napirendi ponthoz, ezért a vitát lezárta. 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 egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2018. (02.13.) 
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) 
a 2018. évi működési kiadásainak finanszírozására 12.980.000.- 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 Képviselő-testület a 12.980.000 Ft támogatási összeget az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a 15. számú működési célú támogatás, pénzeszköz átadás melléklet 7. 
Turisztikai Desztinációs Menedzsment sor terhére biztosítja. 
4.) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2018. február 28. 

 
17. npr: Visegrádi Nyugdíjas Klub 2018. évi támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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Dr. Szabó Attila: A Nyugdíjas Klub idén is támogatási kérelmet nyújtott be, a Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta és az elmúlt évekhez hasonlóan 300 ezer forint keretösszeget javasolt 
betervezni a költségvetésbe és ezt javasolja megítélni 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 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2018. (02.13.) 
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 2018. évi 
költségvetésében a működési célú támogatás, pénzeszköz átadás 15. számú melléklet 13. 
Nyugdíjas Klub támogatása sora terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Nyugdíjas Klubbal kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
18. npr: Visegrád Települési Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: A Polgárőr Egyesület is támogatási kérelmet nyújtott be, 300 ezer 
forintot kértek, a határozati javaslatban is ez az összeg szerepel. 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 egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 300.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a Visegrád Települési Polgárőr Egyesület (Visegrád, Fő u. 57.) 
részére az egyesület működési kiadásaira. 
2) A Képviselő-testület a 300.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a működési célú támogatás, pénzeszköz átadás 15. számú melléklet 15. 
Polgárőrség támogatása sora terhére biztosítja. 
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3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrádi Települési Polgárőr 
Egyesülettel kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
19. npr: Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az április 8-ra kitűzött országgyűlési választás kapcsán a szavazatszámláló 
bizottsági tagokat meg kell választani, személyükre az előterjesztésben megtette javaslatát. 
Kéri a képviselő-testületet ennek elfogadására. 
 
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 egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szabó Attila a Helyi Választási Iroda 
vezetőjének indítványára a „választási eljárásról” szóló 2013. évi XXXVI törvény 24.§ (1) 
bekezdése és a „2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási 
határidőinek és határnapjainak megállapításáról” szóló 3/2018. (I. 11) IM rendelet 2.§ (2) 
bekezdése értelmében Visegrád településen működő szavazatszámláló bizottság tagjainak, 
illetve póttagjainak a következő személyeket választja meg: 
01. számú szavazókör: Polgármesteri Hivatal /Visegrád, Fő u. 81./  
 Tagok:     Schandl Jánosné   2025 Visegrád, Fő u. 113.  
      Szlovák Erzsébet   2025 Visegrád, Zách Klára u. 25. 
      Bánóné Rédai Anna   2025 Visegrád, Mátyás király u. 2.  
 Póttagok: Fieszl Rita   2025 Visegrád, Patak sétány 5.  
   Gajdos Attila   2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/B 
02. számú szavazókör: Áprily Lajos Általános Iskola /Visegrád, Rév u. 2./ 
 Tagok:     Mundiné Bocskay Zsuzsanna  2025 Visegrád, Fő u. 71.   
      Szedlacsek Rozália  2025 Visegrád, Tamáshegy 11. 
      Molnár Erzsébet   2025 Visegrád, Fő u.  55.   
 Póttagok: Burgermeister Ágnes  2025 Visegrád, Nap u. 6. 
   Nödl Norbertné  2025 Visegrád, Fő u. 10.  
  
Felelős: azonnal 
Határidő: Dr. Szabó Attila jegyző 
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20. npr: Biomassza üzemű kazánok üzemeltetéséhez szükséges fa fűtőanyagra 
érkezett ajánlatok 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Négy vállalkozótól kért be az önkormányzat árajánlatot tűzifa vásárlására. 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és az Eőry és társa Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra. 
 
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 egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egészségház, mozi és 
a polgármesteri hivatal épületeiben lévő biomassza üzemű kazánok 2018/2019-es téli 
szezonban történő üzemeltetéséhez, valamint a rendkívüli települési támogatás iránti 
kérelmekben kért tűzifa iránti igények biztosításához előreláthatóan szükséges 100 m3 vastag, 
keménylombos tűzifát 22.000 Ft/m3+áfa áron összesen: 2.200.000.-Ft+áfa, 
mindösszesen:2.794.000.-Ft ellenében Eőry és társa Kft.-től (2025 Visegrád, Lepence völgy 
5.) vásárolja meg. 
2) A képviselő-testület a 100 m3 tűzifa megvásárlásához szükséges összeget az önkormányzat 
2018. évi költségvetés 2. melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja.   
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében az Eőry és társa Kft-től az 1. pontban szereplő igények kielégítése 
érdekében a fa tüzelőanyagot rendelje meg. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
21. npr: Sziget utca 7. szám (236/23 hrsz) melletti rámpa megépítésére és lépcsősor 

felújítására hozott 220/2017. (10.18.) ökt határozat ismételt tárgyalása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az októberi határozatban a teljesítés határideje november 30.-a volt, de ezt 
a határidőt a vállalkozó a rossz, hideg idő miatt nem tudta vállalni, de arra ígéretet tett, hogy 
április 30-ig az árajánlatban szereplő árban elvégzi a munkát. Az előterjesztésben két 
alternatíva van, az egyik, hogy ezt elfogadja a képviselő-testület, a másik, hogy a VKG 
munkatársaival végezteti el. Mivel a VKG-ra egyéb feladatok is várnak, ezért továbbra is a 
vállalkozó megbízását javasolja. 
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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 egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sziget utca 7. szám 
melletti rámpa elkészítése és a lépcsősor felújítása tárgyában hozott 220/2017. (10.18.) 
határozat 2. pontját törli és a határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 „3) A Képviselő-testület a Sziget utca 7. szám melletti rámpa elkészítésének és a lépcsősor 
felújításának költségét áthúzódó kötelezettségvállalásként az önkormányzat 2018. évi 
költségvetés 13. számú melléklet (beruházási és felújítási kiadások) Sziget utcai rámpa sora 
terhére biztosítja.”  
A Határozat egyebekben változatlan tartalommal hatályban marad. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
22. npr: Szkok Iván Görgei Artúr tábornokot ábrázoló szoborművének posztamens 

tervezésére, kivitelezésére és elhelyezésére vonatkozó ajánlata 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamást, hogy röviden ismertesse az előterjesztést. 

Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a témával kapcsolatban a decemberi ülésen mindent 
elmondott, az azóta történt fejleményekről, illetve a szerződések előkészítéséről minden 
képviselő tudhat, mert azt minden alkalommal elküldte mindenkinek. A szerződéssel a 
szoborállítás gyakorlatilag révbe kell, hogy érjen.  
 

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 egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szkok Iván 
szobrászművész által felajánlott a „Görgei Artúr tábornok szobra Visegrádon” című pályázat 
keretében alkotott Görgei Artúrt ábrázoló szobormű posztamensének tervezésére, 
kivitelezésére, elhelyezésére, valamint idős Görgei Artúrt ábrázoló 5/4-es mintázású 1:1 
méretű büsztjének tervezésére és az alkotás kiégetett samott-kerámia változatának 
kivitelezésére vonatkozó ajánlatát elfogadja.  
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2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Szkok Iván szobrászművészt Görgei Artúrt ábrázoló 
szobormű posztamensének tervezésével, kivitelezésével és elhelyezésével, valamint idős Görgei 
Artúrt ábrázoló 5/4-es mintázású 1:1 méretű büsztjének tervezésével és az alkotás kiégetett 
samott-kerámia változatának kivitelezésével bruttó 2.174.000.-Ft díj ellenében megbízza.  
3) A Képviselő-testület a 2. pontban meghatározott összeget az önkormányzat 2018. évi 
költségvetés 13. számú melléklet (beruházási és felújítási kiadások) 7. sora terhére biztosítja. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Szkok Ivánnal kötendő 
- a határozat mellékletét képező tartalmú - szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

23. npr: 2018. évi utcai homlokzat és kerítés felújítási pályázatra érkezett kérelmek 
elbírálása 
Előterjesztő: Hintenberger András képviselő 
 

Félegyházi András: Felkérte Hintenberger Andrást, a Városfejlesztési Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az idei 
pályázatokat, örömmel tapasztalta, hogy megnőtt a pályázói kedv. Mivel az igények a 
pályázói keret fölött voltak, ezért három pályázónak most nem tudtak támogatást nyújtani, de 
bíztatja őket, hogy jövőre ismét próbálják meg. Így főként azokat a pályázatokat próbálták 
támogatni, akik a pályázat eredeti célját tekintve a homlokzathoz kértek támogatást, bízva 
abban, hogy tényleg szép homlokzatok fognak elkészülni. Az előterjesztésben részletezettek 
szerint kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa a bizottság javaslatát. 
 
Bálint Zsolt: Javasolta, hogy aki már egyszer nyert a pályázaton, az két évig ne pályázhasson 
újra. 
 
Bártfai István: Javasolta, hogy ezt majd a bizottság tárgyalja meg.  
 
Mikesy Tamás: Idén egyébként nem volt ilyen pályázó. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az is megfontolandó lenne, hogy akár két kategória legyen, 
mert vannak olyan pályázatok, amelyek beleérthetők, de azért hátrább sorolódnak, mert 
városképileg nem a leglátványosabb helyen vannak. 
 
Félegyházi András: Igen, ezek a jövőre nézve megfontolandó javaslatok. Mivel a témával 
kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a vitát lezárta. Az előterjesztésnek 
megfelelően sorrendben tette föl szavazásra a határozati javaslatokat. Kérdezte a képviselőket, 
aki az I. számú határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2018.” kiírt pályázatra Berinszki Józsefné 
(2025 Visegrád, Fő u. 84.) által Visegrád, Fő u. 84. (132 hrsz.) számú ingatlan utcai 
kerítésének felújítására benyújtott kérelmét 32.500 Ft összegben támogatja.  
A kerítés felújítási munkálatait a hatósági engedélyek birtokában (településképi bejelentés) és 
az abban foglaltak szerint kell elvégezni.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Berinszki Józsefnéval 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az II. számú határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
40/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2018.” kiírt pályázatra Dobó István (2025 
Visegrád, Mátyás király út 8..) által Visegrád, Fő u. 125. (292/1 hrsz.) számú épületének utcai 
homlokzat és kerítés felújítására benyújtott kérelmét az igényelt 668.000.-Ft összegben 
(tervezésre: 75.000.-Ft, építésre: 553.000.-Ft, műszaki ellenőrzésre: 40.000.-Ft) támogatja.  
A homlokzat és kerítés felújítás munkálatait a hatósági engedélyek birtokában 
(örökségvédelmi bejelentés) és az abban foglaltak szerint kell elvégezni.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Dobó Istvánnal 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az III. számú határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2018.” kiírt pályázatra Farkas József Dániel 
(2025 Visegrád, Zách Klára u. 21.) által Visegrád, Zách Klára u. 19. (634 hrsz.) számú 
ingatlan kerítés és támfal felújítására benyújtott kérelmét 279.500 Ft összegben (tervezésre: 
50.000.-Ft, építésre: 189.500.-Ft, műszaki ellenőrzésre: 40.000.-Ft) támogatja.  
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A felújítási munkálatokat a hatósági engedélyek birtokában (támfal: építési engedély, kerítés: 
településképi bejelentés) és az abban foglaltak szerint kell elvégezni.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Farkas József 
Dániellel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az IV. számú határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
42/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2018.” kiírt pályázatra Fröchlich Istvánné 
(2025 Visegrád, Fő u. 127.) által Visegrád, Fő u. 127. (291 hrsz.) számú épületének utcai 
homlokzat és kerítés felújítására benyújtott kérelmét az igényelt 800.000.-Ft összegben 
(tervezésre: 100.000.-Ft, építésre: 620.000.-Ft, műszaki ellenőrzésre: 80.000.-Ft) támogatja.  
Az utcai homlokzat és kerítés felújítási munkákat a hatósági engedélyek birtokában 
(homlokzat esetében örökségvédelmi bejelentés, kerítés esetében településképi bejelentés) és 
az abban foglaltak szerint kell elvégezni.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Fröchlich Istvánnéval 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az V. számú határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
43/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2018.” kiírt pályázatra Jung Csaba István 
(2025 Visegrád, Fő u. 82.) által Visegrád, Fő u. 82. (131 hrsz.) számú ingatlan utcai 
kerítésének cseréjére benyújtott kérelmét 400.000 Ft összegben (tervezésre: 50.000.-Ft, 
építésre: 350.000.-Ft) támogatja.  
A kerítés csere munkálatait a hatósági engedélyek birtokában (településképi bejelentés) és az 
abban foglaltak szerint kell elvégezni.  
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2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Jung Csaba Istvánnal 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az VI. számú határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2018.” kiírt pályázatra Kormosné Berinszki 
Ildikó (2025 Visegrád, Tamáshegy 558. hrsz) által Visegrád, Mátyás király út 10. (371 hrsz.) 
számú épület tetőszerkezetének felújítására benyújtott kérelmét nem támogatja, mivel a 
pályázati céllal (komplex felújítások támogatása) nincsen összhangban.  
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Kormosné Berinszki 
Ildikót írásban értesítse a testületi döntésről. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az VII. számú határozati javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2018.” kiírt pályázatra Moys Zoltán (2025 
Visegrád, Fő u. 6.) által Visegrád, Fő u. 6. (59 hrsz.) számú épületének utcai homlokzat 
felújítására benyújtott kérelmét az igényelt 620.000.-Ft összegben támogatja, azzal a 
feltétellel, hogy terv készítése a kivitelezés megkezdése előtt szükséges.  
A homlokzat felújítási munkálatokat a hatósági engedélyek birtokában (örökségvédelmi 
engedély) és az abban foglaltak szerint kell elvégezni.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Moys Zoltánnal 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az VIII. számú határozati javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2018.” kiírt pályázatra Rovó Adrienn Mária 
(2025 Visegrád, Török u. 4.) által Visegrád, Török u. 4. (482 hrsz.) számú épület utcai 
homlokzat és kerítés felújítására benyújtott kérelmét nem támogatja, mivel a pályázati 
anyagban bemutatott beavatkozás nem szakszerű.  
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Rovó Adrienn Máriát 
írásban értesítse a testületi döntésről. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az IX. számú határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2018.” kiírt pályázatra Szedlacsek Róbert 
Henrik (2025 Visegrád, Széchényi u. 12.) által Visegrád, Széchényi u. 12. (337 hrsz.) számú 
épület utcai homlokzat felújítására benyújtott kérelmét nem támogatja, mivel a pályázati 
anyagban szereplő költségbecslés elégtelen.  
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Szedlacsek Róbert 
Henriket írásban értesítse a testületi döntésről. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az X. számú határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2018.” kiírt pályázatra Szendreiné Schandl 
Krisztina (2021 Tahitótfalu, Somogyi Béla u. 12.) által Visegrád, Fő u. 87. (356 hrsz) számú 
épületének utcai homlokzat és kerítés felújítására benyújtott kérelmét az igényelt 800.000.-Ft 
összegben (tervezésre: 100.000.-Ft, építésre: 620.000.-Ft, műszaki ellenőrzésre: 80.000.-Ft) 
támogatja.  
Az utcai homlokzat és kerítés felújítási munkákat a hatósági engedélyek birtokában 
(homlokzat esetében örökségvédelmi bejelentés, kerítés esetében településképi bejelentés) és 
az abban foglaltak szerint kell elvégezni.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Szendreiné Schandl 
Krisztinával kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
24. npr: Bálint Zsolt képviselői tiszteletdíj felajánlása 

Előterjesztő: Bálint Zsolt képviselő 
 
Bálint Zsolt: Egy havi tiszteletdíját a Visegrádi Nyugdíjas Klubnak, 1 havit pedig az Áprily 
Iskoláért Alapítványnak ajánlja fel a 7. osztályosok osztálykirándulási költségeinek 
támogatására. 
 
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 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2018. (02.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő 2018. január és február hónapra járó tiszteletdíj felajánlását az 
alábbiak szerint: 
1 havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 76.200.- Ft a Visegrádi Nyugdíjas Klub részére 
(2025 Visegrád, Fő u. 81.) programok támogatására. 
1 havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 76.200.- Ft az Áprily Iskoláért Alapítvány (2025 
Visegrád, Rév u. 2.) részére a 7. osztályosok osztálykirándulási költségeinek támogatására. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi Nyugdíjas 
Klubbal, valamint az Áprily Iskoláért Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződések 
aláírására. 

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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25. Egyebek 
 
Félegyházi András: A Magyar Turizmus Ügynökségnél volt a múlt héten egy egyeztetésen a 
Dunakanyar Kormányhatározattal kapcsolatosan az induló projektekről. Ez a strand, a belső 
közlekedés, illetve a látogató menedzsmenttel kapcsolatos első egyeztető megbeszélés volt. 
Ezzel kapcsolatban adatgyűjtés történik és a következő hetekben fog összeállni az 
önkormányzattal együtt egy projekt koncepció, melynek megvalósítója a Turizmus 
Ügynökség lesz.  
Január 29-én a városháza udvarán egy kis ünnepség keretében felállításra került Szlávics 
László Görgei Artúrt ábrázoló alkotása. Köszöni mindenkinek, aki részt vett az avatón, illetve 
azoknak a munkáját, akik hozzájárultak az esemény létrejöttéhez.  
Öt fiatal visegrádi végezte el az önkéntes tűzoltó tanfolyamot, az oklevelek átadására február 
15-én kerül sor a városházán.  
Március 2-án Bene Béla Visegrádról szóló könyvének bemutatójára kerül sor. 
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy a strand tulajdonosát kérje meg az önkormányzat, hogy vegyék le az 
eladó táblát.  
A VIFA-val kapcsolatban kérdezte, hogy a felszámoló biztosnak menjen el egy levél, van-e 
fejlemény ezzel kapcsolatban? 
 
Dr. Szabó Attila: Ugyan az a rendszerüzenet van, érdemi válasz nem érkezett, az 
elővásárlásra jogosultak megkeresése folyamatban van.  
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte, az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
  polgármester                 jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
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1. Vis maior pályázaton (Csukavölgy és Kilátó utcai vis maior jellegű 
támfalkárosodás helyreállítása) való részvétel 
 
 
 

2. Löffler bánya (1289 hrsz) területén megvalósuló szálloda épület megvalósításához 
kapcsolódó településrendezési szerződés és településfejlesztési megállapodás 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 12-én 08:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott zárt üléséről. 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Mivel a napirendhez módosító javaslat 
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt és Bártfai István képviselők nem voltak jelen) 
az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Vis maior pályázaton (Csukavölgy és Kilátó utcai vis maior jellegű 
támfalkárosodás helyreállítása) való részvétel 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

Félegyházi András: Az írásos előterjesztés kiküldésre került, a képviselő-testület 
megismerhette. Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 
 
Mikesy Tamás: Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A beruházás 70 milliós nagyságrendű, 
melynek 7 millió forint az önrésze. Az építkezés az útra leomló kerítést érinti és miután ez 
egy magántulajdonban lévő kerítés, amiből kb. 120 m²-t sajátítana ki az önkormányzat a 
tulajdonostól az út kiszélesítésére, ami hozzávetőlegesen 1.400.000,- Ft-ot tesz ki, ezért az 
volt a bizottság javaslata, hogy még legalább 3 autó helynyi részt sajátítsanak ki parkoló 
céljára. Mert a Kilátó és Csukavölgy utcába érkező embereknek, akik nem ott laknak nincs 
parkolási lehetőségük, de ez ezzel megoldható lenne. Ezt természetesen Kleszky Gyula 
vizsgálja meg, hogy megoldható-e, de ezzel a telek tulajdonosa még mindig nagyon jól jár, 
mert kap egy komoly kerítést, illetve támfalat, de természetesen ez az önkormányzatnak is 
nagyon kedvező megoldás lenne.  
 
Schüszterl Károly: Az is tárgyalási alap lehet a tulajdonossal, hogy ha nem innen az elejéből, 
akkor akár a telkének a másik végéből is jó lenne, ha adna, mert ott is lehetne egy kis kitérőt 
alakítani a szembejövő forgalom miatt.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Arra is figyelni kellene, hogy magát a kerítés területét is 
sajátítsa ki az önkormányzat, mert ha már megépít egy utat védő támfalat, akkor az logikus 
lenne, ha önkormányzati területen valósulna meg. 
 
Félegyházi András: Tehát a tulajdonos hozzájárulásának mértékét, nem pénzzel, hanem 
terület átadással lenne megoldható.   
 
Mikesy Tamás: Igen, tehát a gondolkodás egyfelé mutat és nem az a szempont, hogy minél 
többet elvegyenek a tulajdonostól, hanem az, hogy ha már az önkormányzat épít 70 millióért 
neki egy támfalat, akkor legalább azt érjék el, hogy a közlekedési problémákat meg tudják 
oldani.  
 
Félegyházi András: Megköszönte a konstruktív javaslatokat, ez a megvalósítás során kerül 
majd előtérbe, előtte természetesen a tulajdonossal ezt meg kell tárgyalni. A pályázat 
benyújtási határideje viszont a holnapi nap, ezért volt indokolt ezt most rendkívüli ülésen 
tárgyalni. Mivel a pályázat benyújtásával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 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 
51/2018. (03.12.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ”vis maior támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól” szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján vis 
maior támogatás címen a Belügyminisztériumhoz támogatási igényt nyújt be.  
2) A káresemény a Visegrád 987/2 hrsz-ú (Csukavölgy utca) és a 973 hrsz-ú (Kilátó utca) 
ingatlanok mentén korábban 135 m hosszban kialakított támfal egyes szakaszokon történt 
leomlása. 
 3) A káresemény helye: Visegrád 987/2 hrsz-ú (Csukavölgy utca) és a 973 hrsz-ú (Kilátó 
utca) ingatlanok. 
4) A káresemény forrásösszetétele: 

                                                             adatok Ft-ban 
Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás 
(biztosítási összeg 
nélkül) 

6.997.510.-Ft  10 % 

Biztosító kártérítése ----Ft --- 
Egyéb forrás  ----Ft --- 
Vis maior támogatási 
igény 

62.977.585.- Ft 90 % 

Források összesen 69.975.095.-Ft 100 % 
5) A károk helyreállításának (tervezői költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
69.975.095.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
6) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett Visegrád 987/2 hrsz-ú 
(Csukavölgy utca) és a 973 hrsz-ú (Kilátó utca) ingatlanok Visegrád Város Önkormányzat 
tulajdonát képezi. 
7) A bekövetkezett káreseménnyel érintett ingatlanra vonatkozóan az Önkormányzat nem 
rendelkezik biztosítással, ezért ezen ingatlanra biztosítási összeget nem igényelt. 
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 az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora terhére 
biztosítja. 
10) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a támogatási kérelem benyújtására. 
  

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2018. március 13. 
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2. npr: Löffler bánya (1289 hrsz) területén megvalósuló szálloda épület 
megvalósításához kapcsolódó településrendezési szerződés és településfejlesztési 
megállapodás 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

Félegyházi András: A Löffler bánya területén félbe maradt szálloda egy új tulajdonos a 
Hotel VSGRD Kft. által ismét életre kelt, szeretnék befejezni az építkezést és beindítani a 
szállodát. Az újraengedélyeztetési eljárás folyamatban van. Az új szállodai koncepció olyan 
területi besorolást igényel, ami a jelenlegi szabályozás szerint nem megfelelő, mert egy 
intenzívebb területhasználatot szeretnének az új beruházók, de ez látható kubatúrában nem 
jelentkezne. Ennek megfelelően készült egy települési tanulmányterv, melyet a legutóbbi 
testületi ülésen a képviselő-testület elfogadott. Onnantól kezdve 30 nap áll rendelkezésre, 
hogy a településrendezési szerződést és a településfejlesztési megállapodást az önkormányzat 
a fejlesztővel megkösse, tehát ez az oka annak, hogy rendkívüli ülésen kell tárgyalni ezt a 
kérdést. A szerződések elkészültek, a részleteket az önkormányzat leegyeztette Dr. Hock 
Gyulával. Olyan közterületeken lévő fejlesztéseket fog a beruházó végrehajtani, amelyek 
területileg kapcsolódnak az ő építkezéséhez is, de egyben közcélokat is szolgál. A 
legfontosabb az önkormányzat számára, hogy a jelenleg közterület kapcsolat nélküli 
közterületek most már jogilag is közterület kapcsolattal fognak rendelkezni, a Cinke, Holló és 
egyéb utcák tekintetében. Tájékoztatásul jelezte, hogy a beruházó két összeget helyezett 
letétbe Dr. Hock Gyulánál, az ezekről szóló letéti tájékoztatást az önkormányzat megkapta. 
Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 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 
52/2018. (03.12.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ (1) bekezdése alapján a 
Visegrád 1289 hrsz-ú ingatlanon (Löffler bánya) tervezett szálloda komplexum 
megvalósításához kapcsolódóan  a Hotel VSGRD Kft-vel (1051 Budapest, Hercegprímás u. 
12.) - a határozat mellékletét képező tartalommal - településrendezési szerződést és 
településfejlesztési megállapodást köt. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a településrendezési 
szerződés és a településfejlesztési megállapodás Hotel VSGRD Kft. képviselőjével történő 
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:    5/2018. 
Határozatok száma: 53-78/2018. (03.21.) 
Rendelet száma:  5/2018 (III.22.) 
   6/2018 (III.22.) 
   7/2018 (III.22.) 
    
    
 
 
 
    

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. március 21-én megtartott nyílt üléséről 
 
 
 
 

1. Beszámoló a 2018. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészületeiről 
2. Az Antemon Szolgáltató Kft. beszámolója a háziorvosi szolgálat 2017. évi 

működéséről  
3. Visegrád város környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet újraalkotása  
4. A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
5. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása 
6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 

ülés között eltelt időszak eseményeiről 
7. 2018. évi éves közbeszerzési terv elfogadása 
8. Maga János Visegrád, Fő u. 22. szám (74/1/A/3 hrsz) alatti lakos ingatlanrész 

vásárlása iránti kérelme 
9. Visegrád Rév u. 6. (91/2 hrsz-ú) szám alatti ingatlan megvételére ajánlattétel 
10. Út-és járda felújításokra érkezett árajánlatok 
11. Visegrád Fő utca 49/C fsz. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló 

öröklakás értékesítésre történő kijelölése 
12. A településkép védelmi rendelet szerinti helyi védelem alá helyezés szakmai 

megalapozásául szolgáló értékvédelmi adatlapok elkészítésére érkezett vállalkozó 
ajánlatok  

13. Visegrád 140/1 hrsz-ú és a 155/2 hrsz-ú (Schulek utca) ingatlanok telekhatár 
rendezése  

14. ASP rendszer bevezetése céljából releváns szabályzatok (iratkezelési szabályzat, 
információ biztonsági szabályzat, katasztrófaelhárítási terv, karbantartási terv és 
információbiztonsági stratégia) elfogadása 

15. Házi segítségnyújtási feladatok ellátására a Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel 
kötött feladat-ellátási szerződés módosítása  
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16. Thermál Hotel Visegrád (1213 hrsz) bővítéséhez kapcsolódó telepítési 
tanulmányterv elfogadása iránti kérelem  

17.  „RURITAGE” (Rural regeneration through systemic heritage-led strategies) 
pályázaton konzorciumi partnerként történő részvétel 

18. Szabályozási Terv végrehajtásához kapcsolódó külterületbe csatolási, fekvéshatár 
módosítási munkarészek földmérési munkáira érkezett vállalkozói ajánlatok  

19. Vis maior pályázaton (Mátyás Király Művelődési Ház mögött lévő támfal 
leomlásának helyreállítása) való részvétel 

20. Hotel VSGRD Kft által az 1289 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló szálloda projekt 
befejezéséhez kapcsolódó Helyi Építési Szabályzat módosítás egyszerűsített 
eljárás véleményezési szakaszának lezárása  

21. Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme 
22. 2018. évi igazgatási szünet elrendelése 
23. Keresztelő Szent János Plébánia Templom régi főoltárképének restaurálási 

költségeire felajánlott képviselői tiszteletdíjakról szóló határozatok módosítása 
24. Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
25. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 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 képviselő: 
 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bártfai István 

 
 
Meghívott: 

    Dr. Balogh Mónika háziorvos 
    Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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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 jelezte, hogy késik, Bártfai István képviselő pedig a mai ülésen nem lesz jelen. 
Javasolta levenni napirendről a napirendi javaslatban szereplő 6., 7., 14., 24. napirendi 
pontokat.  
 
Bálint Zsolt: A Harangvirág utca 22. ingatlan bérleti szerződés hosszabbítást nem javasolja 
levenni, mert ott a bérlőnek jelen pillanatban lejárt a bérleti szerződése, tehát jogtalanul lakik 
ott.  
 
Mikesy Tamás: A lakásrendelet értelmében a lakbér mértéke be van most korlátozva, ezért itt 
annak érdekében, hogy erről érdemben lehessen tárgyalni, előbb rendeletet kellene 
módosítani.  
 
Félegyházi András: Továbbra is javasolta levenni napirendről a napirendi pontokat, így 
kérdezte a képviselőket, aki a napirendet az általa javasolt módosítással együtt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai István képviselő 
nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy Cseke László jelezte, hogy neki időre kell mennie 
valahová, ezért javasolta az 1. és 2. napirendi pontok sorrendjének felcserélését.  
 

1. npr: Beszámoló a 2018. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészületeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. 

 
Félegyházi András: Felkérte Cseke Lászlót, hogy röviden ismertesse a beszámolóját. 
 
Cseke László: Az írásbeli beszámoló kiküldésre került, az előkészületek a megszokott 
rendben zajlanak, elmaradás nincs. 
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság a megvitatott kérdések alapján a beszámoló 
elfogadását javasolja.  
 
Bálint Zsolt: A beszámoló végén az szerepelt, hogy reklámra nincs pénz, érkezett-e ilyen 
kérés a Pénzügyi Bizottsághoz, ha igen, akkor miért nem kaptak erre pénzt? 
 
Cseke László: Idén az volt a döntés, hogy nem szerződnek marketingcéggel, mert azt a 
munkát, amit ők végeztek, azt a Pro Visegrád Kft is meg tudja csinálni olcsóbban. Azt a 
kérést fogalmazták meg, hogy reklámkampányra 2 millió forint fordítódjon, ebből 1 millió 
facebook kampány és 1 millió kizárólag televíziós reklám lenne. A beszámoló készítésekor 
még nem tudta, hogy ezt elfogadja-e a Pénzügyi Bizottság, de azóta kiderült, hogy elfogadták.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Cseke László 
beszámolóját a 2018. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészületeiről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Az Antemon Szolgáltató Kft. beszámolója a háziorvosi szolgálat 2017. évi 

működéséről  
Előterjesztő: Félegyházi András 
Meghívott: Dr. Balogh Mónika háziorvos 

 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Balogh Mónikát, hogy röviden ismertesse a beszámolóját. 
 
Dr. Balogh Mónika: Az elmúlt évben zavartalanul zajlott a betegellátás. Az önkormányzat 
támogatásával ismét több féle szűrést tudtak lebonyolítani.  
 
Schüszterl Károly: A Népjóléti Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönetét 
fejezte ki a háziorvosnak és asszisztensének a szűrések kapcsán tanúsított együttműködésért 
és segítségért.  
 
Bálint Zsolt: Az egészségház felújítására elnyert egy pályázatot az önkormányzat, ezek a 
munkálatok mikor kezdődnek? Szeretné, ha azok megkezdése előtt a két ott dolgozó orvossal 
leülne egyeztetni az önkormányzat.  
 
Félegyházi András: Az a terv, amit az önkormányzat beadott a pályázatra, az egy általános 
felújításról szól, ez zömében egy belső felújítást jelent, külső nyílászáró cserékkel, festéssel, 
burkolatcserével, ha aktuális lesz természetesen egyeztetni fognak, ez valószínűleg őszre 
várható. 
 
Dr. Szabó Attila: Ahhoz, hogy vállalkozóktól árajánlatot lehessen bekérni egy valamilyen 
szintű kiviteli terv is szükséges lesz, ehhez kell majd a háziorvossal és a fogorvossal is 
egyeztetni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az Antemon 
Szolgáltató Kft. (2025 Visegrád, Fő u. 38., képviseli: Dr Balogh Mónika) 2017. évi a 
háziorvosi szolgálat működéséről szóló beszámolóját, az abban szereplő tartalommal. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

3. npr: Visegrád város környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet 
újraalkotása  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A rendelet újraalkotásának oka, hogy a régi rendeletben voltak olyan 
szabályozások, melyeket már nem lehet alacsonyabb szintű jogszabályokban rögzíteni, mert 
magasabb szintű jogszabályok már tartalmazzák. Egyébként a korábban meglévő szabályok 
kerültek átvételre, különösen, ami az avar és kerti égetést illeti. Alapvető főszabály, hogy 
komposztálásra kell törekedni, de korlátozott időben még van lehetőség a rendeletben 
meghatározott kerti hulladék elégetésére. Aki ezen szabályokat nem tartja be, az a közösségi 
együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg és az hatósági eljárást von maga 
után. A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 
véleményezési jogköre van a rendelet tekintetében, de érdemi észrevételük nem volt.  
 
Mikesy Tamás: A Városfejlesztési Bizottságnak egy kérdése volt a rendelettel kapcsolatban, 
mégpedig az, hogy a nem komposztálható és le nem bomló kerti hulladék mit jelent? 
 
Dr. Szabó Attila: Az értelmező rendelkezéseknél ott van, hogy mi minősül avar és kerti 
hulladéknak, de alapvetően a gallyak minősülnek kerti hulladéknak. Füvet, nyesedéket, 
kaszálékot, diólevelet nem lehet égetni, mert az csak füstöl, azt komposztálni kell.  
 
Mikesy Tamás: Így már értelmezhető a nem lebomló kerti hulladék. A Bizottság azt kérte, 
hogy amikor a rendelet kihirdetésre kerül, akkor a lakosság figyelmét hívja fel a hivatal arra, 
hogy egyrészt a rendelet hatálya csak belterületre terjed ki, a külterületre az országos 
tűzvédelmi szabályok vonatkoznak illetve, hogy a rendelettől függetlenül az országos 
tűzgyújtási tilalom bevezetése a belterületre is vonatkozik, továbbá, hogy ez a szabály a kerti 
grill partikra, szalonnasütésre nem vonatkozik, mert az engedélyezett. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) megalkotja a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 5/2018.(III.22.) 
önkormányzati rendeletet.    
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2018. (III.22.) önkormányzati rendelete 

a környezetvédelem helyi szabályairól 
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

4. npr: A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A talajterhelési díj a korábbi környezetvédelmi rendeletben volt 
szabályozva, ezért arra tesz javaslatot, hogy ez egy külön rendeletben kerüljön szabályozásra. 
Magát a díj mértékét felsőbb szintű jogszabályok határozzák meg, az önkormányzat 
mentességeket és díjkedvezményeket, az adatszolgáltatási kötelezettségeket és eljárási 
szabályokat határozhatja meg.  
 
Mikesy Tamás: Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) megalkotja a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 6/2018.(III.12.) 
önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2018. (III.22.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díj helyi szabályairól 
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

5. npr: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: E rendelet módosítása az új  környezetvédelmi rendelet elfogadása miatt 
szükséges, mivel az arra vonatkozó szabályozásokat kellett aktualizálni, illetve az eljárási 
szabályokat módosítani szükséges a közigazgatási eljárási törvény változása okán.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (IX.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2018.(III.22.) önkormányzati rendeletet.  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2018. (III.22.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

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

 
Félegyházi András: Kiegészítésképpen elmondta, hogy az óvodában a gázkazán csere 
fizikailag megtörtént, az utómunkálatok zajlanak, de működik, ki is lett próbálva.  
A múltkori beszámolóban tévesen szerepelt, hogy a Tour de Hongrie kerékpáros verseny 
kapcsán a támogatási szerződés aláírásra került, ez továbbra sincs aláírva, a szervezők nem 
jelentkeztek, hivatalos értesítés nem érkezett tőlük, de informálisan úgy tudja az 
önkormányzat, hogy a verseny útvonala végül nem fogja érinteni Visegrádot.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2018. február 14 – 2018. március 21. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: 2018. évi éves közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A jelenlegi információk szerinti közbeszerzések szerepelnek a tervben, 
ha idő közben új közbeszerzés merül fel, akkor módosítani kell majd.  
 
Bálint Zsolt: Az egészségház felújítására nem kell majd közbeszerzés? 
 
Dr. Szabó Attila: Nettó 25 millió forint alatt nem kell és oda bruttó 31 millió forintot nyert az 
önkormányzat, ami nettó 23-24 millió forint lesz várhatóan. De ha esetleg olyan árajánlatok 
érkeznek majd be, akkor elképzelhető, hogy közbeszerzési kötelezettség alá fog esni.  
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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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Visegrád Város 
Önkormányzatának 2018. 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: 2018. március 31. 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 
 

10. npr: Maga János Visegrád, Fő u. 22. szám (74/1/A/3 hrsz) alatti lakos 
ingatlanrész vásárlása iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Maga János Visegrád, Fő utca 22. szám alatti lakos kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz, melyben a lakóhelyéül szolgáló Visegrád, Fő u. 22. szám  alatti ingatlan és 
a 11. sz. főút között elterülő, önkormányzati tulajdonban álló 73/1 hrsz-ú ingatlanból kíván 
megvásárolni egy 69 m2-es területrészt, 3000,-Ft/m2 áron. Városfejlesztési Bizottság két 
ülésen is tárgyalta. 
 
Hintenberger András: Főépítész úr segítségével a bizottság megállapította, hogy a 
vonatkozó rendezési terv szabályai miatt itt nem lehet arról szó, hogy telek darabokat adunk-
veszünk, csatolgatunk ide-oda, mert akkor egyik új telek sem éri el azt méretet, ami ott 
kialakítható. Tehát ezt a kérelmet így ebben a formában a bizottság nem tudja támogatni. 
Viszont a legutóbbi ülésen kiderült, hogy van olyan lehetőség, amivel ez megoldható lenne, 
de ahhoz előtte a képviselő-testületnek el kell döntenie, hogy ezekkel a korábban kisajátított 
területekkel mi a terve. Ezt követően lehetne ezt a kérelmet újratárgyalni.  
 
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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Maga János Visegrád, 
Fő u. 22. szám alatti lakos ingatlanrész vásárlása iránti kérelmét nem támogatja, mivel a 74/1 
hrsz-ú, 623 m2alapterületű és a 74/2 hrsz-ú, 704 m2 alapterületű ingatlanok a város jelenleg 
hatályos Szabályozási Tervének értelmében nem érik el az ingatlanok fekvése szerint Vt-3 
övezeti besorolása (településközponti vegyes) alapján kialakítható telkek 1000 m2-es 
minimális területnagyságát, ezáltal a kérelemben szereplő telekalakítás jogszerűen nem 
hajtható végre.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Maga János 
kérelmezőt a Képviselő-testület 1. pontban szereplő döntéséről írásban tájékoztassa.  
 

Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Visegrád Rév u. 6. (91/2 hrsz-ú) szám alatti ingatlan megvételére 

ajánlattétel 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004 (VII.1.) 
önkormányzati rendeletben a Visegrád Rév u. 6. szám alatti ingatlan a városközpont 
megközelítése, valamint az általános iskola kiszolgálása érdekében közlekedési és közmű 
területként, a helyi közút létesítése céljából lejegyzendő területek között szerepel. Ezen célból 
az ingatlan megvásárlására már tett vételi ajánlatot az önkormányzat, de az ingatlan 
tulajdonosai azt nem fogadták el. Viszont a tulajdonosok most kérték, hogy az önkormányzat 
formáljon véleményt a tekintetben, hogy szüksége van-e az ingatlanra vagy sem. Ennek az a 
módja, hogy ismételten vételi ajánlatot kell tenni, ha nem fogadják el, akkor a kisajátítási 
eljárást el kell indítani a helyi rendelet iránymutatásainak érvényre juttatása érdekében. Az 
önkormányzat új értékbecslést készíttetett, aki az ingatlan árát 3.900.000,- Ft-ban határozta 
meg, Áfa tartalma nincs. Ezen összeg a 2018. évi költségvetésbe betervezésre került.  
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatja a döntés meghozatalát.  
 
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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Rév u. 6. 
(91/2 hrsz-ú) szám alatti „kivett lakóház és udvar” művelési ágú 153m2 területnagyságú 
ingatlan (továbbiakban: ingatlan) 1/1 tulajdoni hányad megvételére a városközpont 
megközelítése, az általános iskola kiszolgálása, valamint a városközponti önkormányzati 
ingatlanok értékének felértékelődésének elősegítése, azaz terület- és településrendezési célok 
megvalósítása érdekében 3.900.000 Ft értékben vételi ajánlatot tesz az ingatlan kizárólagos 
tulajdonosának Scheili Máriának és az ingatlan haszonélvezőjének Scheiliné Herendi Mária 
Idának.      
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert a vételi ajánlat írásban 
történő közlésére.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Út-és járda felújításokra érkezett árajánlatok 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Képviselő-testület még 2017-ben döntött arról, hogy út, járda felújítási, 
valamint közvilágítás kiépítési feladatokra 30.000.000.-Ft-ot különít el. A hivatal 
árajánlatokat kért be az út, járda felújítási munkálatokra, mégpedig helyszínek szerinti 
bontásban, Ckt alapréteggel illetve zúzott köves alapréteggel történő kivitelezési móddal az 
Aszfalt és Bontás Kft-től, a Geoszolg Kft-től, a Strabag Általános Építő Kft-től, valamint az 
Eurokerb-Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től. Megkeresésünkre az Eurokerb-Útépítő 
Kft. nem adott be árajánlatot, a Strabag Kft. pedig 2018. február 9. napján olyan informatív 
jellegű ajánlatot adott - azóta többszöri megkeresésünkre sem nyújtottak be részletes 
árajánlatot – mely önmagában értékelésre, illetve összehasonlításra más vállalkozás által adott 
ajánlattal nem alkalmas. Mivel a legolcsóbb árajánlat is meghaladta a 30 millió forintos 
keretösszeget, ezért a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságok együttes ülését az 
javaslat fogalmazódott meg, hogy a Somfa utca útburkolat felújítás kb. 265 m2-en, a 
Malomhegy utca útburkolat felújítás kb. 1000 m2-en, a Rákóczi utcai garázssor előtti 
útburkolat kiépítés kb. 300 m2-en, a Dobos utca útburkolat felújítás kb. 600 m2-en, a Szent 
László utca útburkolat felújítás kb. 100 m2-en, a Fő utcai járdaszakasz felújítása kb. 350 m2-
en valósuljon meg. Az útépítésekre az Aszfalt és Bontás Kft. ajánlatát javasolta elfogadni a 
bizottság, a Fő utcai járdára pedig Ádám Tamás egyéni vállalkozó ajánlatát. A 
járdafelújításokra vonatkozóan a térkő árát nem tartalmazza az árajánlat.  
 
Mikesy Tamás: Jegyző úr részletesen ismertette a bizottságok álláspontját. Az útépítések 
tekintetében minden esetben az erősebb betonalapos útépítést támogatta a bizottság. Egyetlen 
járdaszakasz maradt ki, mégpedig a Mátyás király utcai, ez részszint forráshiány, másrészt ott 
egy koncepcióbeli áttervezésre is szükség lesz. A Fő utcai járda felújítás esetén pedig a 
kivitelező figyelemmel lesz a kapubeállók kialakítására is.  
 
Bálint Zsolt: Volt egy olyan, hogy Sziget utca szegélyépítés 20 méteren, az miért maradt ki, 
az nem egy nagy összeg lenne.  
 
Dr. Szabó Attila: Ez nem volt képviselő-testület előtt, csak a rámpaépítés, de ez döntés 
kérdése, hogy a vállalkozó csinálja meg vagy a VKG.  
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Félegyházi András: De ez egyébként is egy olyan tétel, ami nem testületi hatáskör, mert 
körülbelül 100.000,- Ft-os nagyságrend.  
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy ha készen lesz a Dobos utca, akkor oda kerüljön ki egy 3,5 tonnás 
korlátozó tábla.  
 
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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Somfa utca, 
Malomhegy utca, Rákóczi utcai garázssor előtti közterület, Dobos utca, Szent László utca 
útépítési illetve útfelújítási munkálatait - a határozat mellékletében lévő árajánlatban szereplő 
tartalommal - az Aszfalt és Bontás Kft-t (1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4. em. 20.) bízza meg 
14.961.620.-Ft+áfa összesen bruttó 19.001.257.-Ft vállalkozói díj ellenében. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fő utca Milleniumi Kápolnától a Rákóczi utcáig 
terjedő bal oldali szakaszának kivitelezői munkálataival - a határozat mellékletében lévő 
árajánlatban szereplő tartalommal - Ádám Tamás egyéni vállalkozót (2023 Dunabogdány, 
Óvoda u. 9.) bízza meg, 5.463.000.-Ft+áfa összesen bruttó 6.938.010.-Ft vállalkozói díj 
ellenében.  
3) A képviselő-testület az 1. és 2. pontban szereplő feladatok elvégzéséhez szükséges díjat az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 13. melléklet 
17. Utak felújítása sora terhére biztosítja.   
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Aszfalt és Bontás 
Kft-vel, valamint Ádám Tamás egyéni vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: Visegrád Fő utca 49/C fsz. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló 

öröklakás értékesítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Visegrád Fő utca 49/C fsz. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás 
szociális lakásként működik. A lakás műszaki állapota az elmúlt években nagyon leromlott, 
rossz funkcionális állapota miatt, amit a bérlő is jelzett, az önkormányzatnak, mint 
tulajdonosnak azt fel kellene újítania, tekintettel arra is, hogy ez egész ingatlan társasházként 
működik. Ezek miatt felvetődött a lakás értékesítésre kijelölése a hozzátartozó telekrésszel 
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együtt. Az önkormányzati vagyon értékesítésre történő kijelölése illetve a tulajdonosi jogok 
gyakorlója a Képviselő-testület. 
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság támogatja az értékesítésre kijelölést. 
 
Bálint Zsolt: A bérlővel van valami szerződése az önkormányzatnak? 
 
Dr. Szabó Attila: Bérleti szerződés van 2021-ig, de szabályozva van benne, hogy mennyi 
felmondási idővel lehet felmondani a bérleti szerződést az ingatlan értékesítése esetén, illetve 
az is megtehető, hogy az új tulajdonos átveszi a bérlőt, vagy megveszi ő.  
 
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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
vagyongazdálkodásáról szóló 22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 8.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzati tulajdonban álló Visegrád 
32/2/A/3 hrsz-ú, természetben Visegrád, Fő utca 49/C fsz. 3. szám alatti, 35 m2 alapterületű, 
öröklakást, és az ingatlanhoz tartozó 32/2 hrsz ingatlanban lévő 1/6-od eszmei közös 
tulajdonú hányadot az Önkormányzat által megbízott független értékbecslő által megállapított 
2.200.000.-Ft-os (Áfa nélküli) induló áron értékesítésre jelöli ki.  
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Rendelet szerinti nyilvános pályázat kiírására, 
valamint a pályázati eljárás lebonyolítására.   
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt arra is, hogy a nyilvános pályázati eljárás 
lebonyolítását követően készítsen újabb előterjesztést, mely alapján az ingatlanra érkezett 
konkrét vételi ajánlatok ismeretében meghozható a végleges döntés. 
 

Határidő: 2018. június 20. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
12. npr: A településkép védelmi rendelet szerinti helyi védelem alá helyezés 

szakmai megalapozásául szolgáló értékvédelmi adatlapok elkészítésére 
érkezett vállalkozó ajánlatok  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A településkép védelmi rendelet szerint, ha egy önkormányzat helyi 
védelem alá akar helyezni egy épületet, akkor arról értékvédelmi adatlapot kell készíteni. 
Ezeket az ingatlanokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza. Az értékvizsgálat elvégzésére két 
vállalkozótól kértünk be árajánlatot. A TT1 Tanácsadó és Tervező Kft. 1.000.000.-
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Ft+27%áfa, Ábrahám Péter okl. építészmérnök, önkormányzati főépítész szakmérnök 
960.000.-Ft+0%áfa összegben adott ajánlatot, mivel Ábrahám Péter ajánlata a kedvezőbb, 
ezért ezt javasolta a képviselő-testületnek elfogadnia.  Amikor ez a munka elkészül, utána kell 
elindítania az önkormányzatnak azokat a hatósági eljárásokat, melyek a helyi védelem alá 
helyezést jelentik.  
 

Hintenberger András: A keretösszeg a költségvetésben rendelkezésre áll és mivel ennek a 
feladatnak a kötelezettsége fennáll, ezért a bizottság javasolja az árajánlat elfogadását.  
 
Bálint Zsolt: A főépítész fogja eldönteni, hogy melyik ingatlan lesz ilyen, és ha a tulajdonos 
nem szeretné, mert ez neki plusz költséget jelent, akkor mi lesz? 
 
Dr. Szabó Attila: Az önkormányzati rendelet 2. melléklete tartalmazza azokat az 
ingatlanokat, melyeket a képviselő-testület helyi védettség alá javasolt helyezni. Ezek 
vonatkozásában készül el az értékvédelmi adatlap. Ezt követően minden egyes ingatlan 
esetében előzetes értesítés mellett elindul egy hatósági eljárás, majd ezt követően a képviselő-
testület dönt a helyi védettség alá helyezésről. A testületi döntéssel szemben jogorvoslatnak 
van helye, ha nem ért egyet az abban foglaltakkal. A fellebbezés elbírálása a bíróság 
hatásköre.  
Ezek az épületek már a 2004-ben megalkotott önkormányzati rendeletben is felsorolásra 
kerültek, csak az akkori polgármesteri hivatal mulasztotta el ezt a feladatot véghezvinni, 
tekintettel a jogszabályi kötelezettségre.  
 
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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településkép 
védelméről szóló 20/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet szerinti, helyi egyedi védelem alá 
helyezéshez szükséges értékvizsgálatok elvégzésével – az árajánlatában lévő tartalommal – 
960.000.-Ft + 0%Áfa vállalkozói díj ellenében Ábrahám Péter okl. építészmérnököt (1038 
Budapest, Ezüsthegyi lejtő 7.) bízza meg.  
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladatok elvégzésének a költségét az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Ábrahám Péter okl. 
építészmérnökkel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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13. npr: Visegrád 140/1 hrsz-ú és a 155/2 hrsz-ú (Schulek utca) ingatlanok 
telekhatár rendezése  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Schulek utca tényleges nyomvonala érinti a 141/1 hrsz-ú 
magántulajdonú ingatlant és az új tulajdonos hajlandóságot mutat a tekintetben, hogy az 
önkormányzat által ténylegesen használt 75 m²-es területrészt hajlandó eladni az 
önkormányzatnak ugyanazért az összegért, amennyiért a tavalyi évben megvette az ingatlant. 
Elkészült a változási vázrajz, melyet a képviselő-testületnek szükséges elfogadnia, illetve 
magáról az adás-vételről szükséges dönteni.  
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság javasolja az adás-vételt, így végre jogilag is rendbe 
lesz téve a Schulek utca, a költség pedig betervezésre került a költségvetésbe. 
 
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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a R-Ing 
Ingatlanhasznosítási Kft-tól (2025 Visegrád, Fő u. 92.) a Visegrád 140/1 hrsz-ú ingatlanból 
75 m2-es - a 155/2 hrsz-ú kivett, helyi közút megjelölésű ingatlan, Schulek utca felőli a 
határozat mellékletét képező változási vázrajzon szereplő ingatlanrészt - 762.000.-Ft-os 
(10.160.-Ft/m2) vételáron megvásárolja.    
2) A Képviselő-testület jóváhagyja a Visegrád 155/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant 
érintő mellékletben szereplő változási vázrajz szerinti telekhatárrendezését.  
3) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő vételárat az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 16. számú melléklet általános tartalék 
sora terhére biztosítja. 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a R-Ing 
Ingatlanhasznosítási Kft-vel a telekalakítással egybekötött adásvételi szerződés aláírására. 
5) A Képviselő-testület egyúttal felkéri Félegyházi András polgármestert a 140/2 hrsz-ú kivett, 
beépítetlen terület művelési ágú ingatlan közcélú parkolóvá történő kialakítása érdekében 
kötendő megállapodás részletei tekintetében a tulajdonos R-Ing Ingatlanhasznosítási Kft. 
képviselőjével történő tárgyalások megindítására.  
 

Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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14. npr: ASP rendszer bevezetése céljából releváns szabályzatok (iratkezelési 
szabályzat, információ biztonsági szabályzat, katasztrófaelhárítási terv, 
karbantartási terv és információbiztonsági stratégia) elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Mint ismeretes 2018. január 1-től az önkormányzatnak be kellett vezetnie 
az ASP szakrendszereket, melyhez jogszabályi előírások, illetőleg a pályázat folytán 
különböző szabályzatokat kell készíteni és elfogadni. Ezek a szabályzatok az előterjesztés 
mellékletében kiküldésre kerültek, kéri ezek elfogadását. 
 
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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „ASP központhoz való 
csatlakozása” című (azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00908) pályázat 
keretében vállalt, az ASP rendszer bevezetése céljából releváns szabályzatokat, az iratkezelési 
szabályzatot, az információ biztonsági szabályzatot, a katasztrófaelhárítási tervet, a 
karbantartási tervet és az információbiztonsági stratégiát - a határozat mellékletét képező 
tartalommal - elfogadja. 
 

Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

Egyesülettel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A házi segítségnyújtás kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, melyet 
Visegrádon az önkormányzat a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesülettel feladat-ellátási 
szerződés keretében látja el és néhány személy veszi igénybe. A feladat-ellátási szerződés 9. 
pontja értelmében az önkormányzati  támogatás mértéke 1 fő szakképzett szociális gondozó 
bérének 50%-ában került meghatározásra és mivel a gondozó bére a garantált bérminimum 
emelkedése miatt emelkedett, ezért kéri az egyesület a támogatás mértékének emelését havi 
105.000,- Ft-ra.  
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Mikesy Tamás: Itt valójában havi 15.000,- Ft-os növekményről van szó és mivel ez egy 
fontos dolog, erre áldozni kell, így a Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 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 továbbra is 
biztosítani.  
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a házi segítségnyújtási feladat ellátásáért a Figyelj 
Rám Közhasznú Egyesületet 2018. január 1-től havi 105.000.-Ft-al támogatja, ezért a feladat 
ellátására kötött feladat-ellátási szerződést - a határozat melléklete szerinti tartalommal - 
módosítja. 
3) A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet dologi kiadások sora terhére 
biztosítja. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a 2. pontban 
meghatározott feladat ellátási szerződés módosítás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr: Thermál Hotel Visegrád (1213 hrsz) bővítéséhez kapcsolódó telepítési 

tanulmányterv elfogadása iránti kérelem  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Thermál Hotel a tavalyi évben jelezte az önkormányzatnak, hogy a 
szállodát szeretné bővíteni. Az által, hogy módosulnak a beépítési paraméterek az 
értéknövekményre településrendezési szerződést köthet az önkormányzat, melynek első 
lépcsője a telepítési tanulmányterv elfogadása, ez szerepel most a képviselő-testület előtt. 
Ennek elfogadásától számított 30 napon belül kell a képviselő-testületnek a településrendezési 
szerződést megkötnie.  
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Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság több alkalommal tárgyalta és úgy 
gondolja, hogy a település érdekeit és a beruházó érdekeit is szem előtt tartva egy jó 
megállapodás jött létre.  
 
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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Thermál Hotel 
Visegrád Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt (2025 Visegrád, Lepence völgy 2.) által becsatolt, a 
Visegrád 1213, 1214/6, 1214/4 hrsz-ú ingatlanok egyesítésével létrejövő területen tervezett 
szálloda bővítés megvalósításához készített Telepítési Tanulmánytervet az abban szereplő 
tartalommal elfogadja. 
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről írásban értesítse a 
Thermál Hotel Visegrád Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt képviselőjét. 
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen döntés alapján kezdeményezzen 
egyeztetést a Thermál Hotel Visegrád Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt képviselőjével a 
településrendezési szerződés részleteinek egyeztetése tekintetében, majd ezután készítsen egy 
újabb előterjesztést a településrendezési szerződés elfogadása érdekében. 
 
Határidő: 2. pont esetében azonnal 
      3. pont esetében 2018. április 19. 
Felelős: 2. és 3. pontok esetében Félegyházi András polgármester 
 

17. npr: „RURITAGE” (Rural regeneration through systemic heritage-led 
strategies) pályázaton konzorciumi partnerként történő részvétel 
Előterjesztő: Félegyházi András  polgármester 

Félegyházi András: A téma már volt többször volt bizottság előtt, a projekt valójában arról 
szól, hogy bizonyos kulturális örökséghez kapcsolódó gazdasági tevékenységek, Visegrád 
esetében például a Palotajátékok mit jelen és hogyan valósul meg. E tekintetben Visegrád egy 
bemutató helyszín lehet. Pénzügyi kötelezettsége nincs, az eredménye valójában Visegrádon 
annyi lehet, hogy az ebben részt vevők, munkát végzők személyi költségeit, illetve egy 
költségátalányt el lehet számolni a pályázatban. Ehhez különféle nyilatkozatokat, 
dokumentumokat kell a polgármesternek aláírni, tehát ehhez szükséges a képviselő-testület 
hozzájárulása.  
 
Mikesy Tamás: Ez egy 3 milliárdos nemzetközi pályázat, melyben 16 ország és 36 partner 
vesz benne részt, amiből 30 millió forint Visegrádé. Azt kell látni, hogy e tekintetben 
szellemi, eszmei, tanulási folyamat lesz a nyereség és nem beruházás, mert az itt most nem 
lesz.  
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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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-tesülete úgy dönt, hogy RURITAGE - Rural 
regeneration through systemic heritage-led strategies (Pályázat kódja: SC5-21-2016-2017) 
pályázaton konzorciumi partnerként – (’Példakép’ város (Role model) a Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékok bemutatásával részt vesz. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a RURITAGE - Rural 
regeneration through systemic heritage-led strategies (Pályázat kódja: SC5-21-2016-2017) 
pályázat minden szakaszában az önkormányzat nevében eljárjon és minden szükséges 
dokumentumot, különösen a konzorciumi partneri megállapodást aláírjon. 
 

Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
18. npr: Szabályozási Terv végrehajtásához kapcsolódó külterületbe csatolási, 

fekvéshatár módosítási munkarészek földmérési munkáira érkezett 
vállalkozói ajánlatok  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A HÉSZ felülvizsgálata kapcsán derült ki, hogy a 2004-ben, amikor az 
elfogadásra került, több külterületi ingatlan átminősítése nem történt meg és mivel ezeket 
most is ott szándékozik tartani az önkormányzat, ezért ehhez szükséges a földmérési munkák 
elvégzése. Árajánlatokat kért be a hivatal, az előterjesztés tartalmazza a részleteket, a forrás a 
költségvetésben 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! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabályozási Terv 
végrehajtásához kapcsolódó  Visegrád 280, 892, 1018/2, 1019, 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 
1027, 1028, 1029/1, 1029/2, 1030, 1032/1, 1032/2, 1032/3, 1033, 1034 hrsz-ú ingatlanok 
külterületbe csatolási, fekvéshatár módosítási munkarészek földmérési munkáinak 
elvégzésével - a kedvezőbb árajánlat alapján - 712.000.-Ft + 0%Áfa vállalkozói díj ellenében 
Bonifert Csaba földmérő technikust (2023 Dunabogdány, Cseresznyés u. 8.) bízza meg. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladatok elvégzésének költségét az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 2. melléklet 
dologi kiadások sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Bonifert Csaba 
földmérő technikussal kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. április 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
19. npr: Vis maior pályázaton (Mátyás Király Művelődési Ház mögött lévő 

támfal leomlásának helyreállítása) való részvétel 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Művelődési Ház mögötti támfal leomlott, a hatósági szemlén résztvevő 
hatóságok megállapították a bejelentés jogosságát, így az önkormányzat vis maior pályázatot 
nyújthat be. A szakértői költségbecslés elkészült, a helyreállítás összköltsége 14.968.665- Ft, 
melyből 10% önrészt 1.496.867.- Ft-ot szükséges az önkormányzatnak biztosítani nyertes 
pályázat esetén. A pályázat benyújtási határideje 2018. március 27. 
 
Mikesy Tamás: Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja a pályázat benyújtását.  
 
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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ”vis maior támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól” szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján vis 
maior támogatás címen a Belügyminisztériumhoz támogatási igényt nyújt be.  
2) A káresemény a Visegrád 330/2 hrsz-ú (Mátyás Király Művelődési Ház, Széchenyi utca 
11.) ingatlan DNy-i telekhatárán kialakított támfal egy szakaszon történt leomlása. 
 3) A káresemény helye: Visegrád 330/2 hrsz-ú (Mátyás Király Művelődési Ház, Széchenyi 
utca 11.) ingatlan. 
4) A káresemény forrásösszetétele: 

                                                               adatok Ft-ban 
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Megnevezés 2018. év % 
Saját forrás 
(biztosítási összeg 
nélkül) 

1.496.867.- Ft 10 % 

Biztosító kártérítése ----Ft --- 
Egyéb forrás  ----Ft --- 
Vis maior támogatási 
igény 

13.471.798.- Ft 90 % 

Források összesen 14.968.665- Ft 100 % 
5) A károk helyreállításának (tervezői költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
14.968.665.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
6) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett Visegrád 330/2 hrsz-ú 
(Mátyás Király Művelődési Ház, Széchenyi utca 11.) ingatlan Visegrád Város Önkormányzat 
tulajdonát képezi. 
7) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik, ezért az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 
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 az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora terhére 
biztosítja. 
10) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a támogatási kérelem benyújtására. 
  

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2018. március 27. 

 
20. npr: Hotel VSGRD Kft által az 1289 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló szálloda 

projekt befejezéséhez kapcsolódó Helyi Építési Szabályzat módosítás 
egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának lezárása  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A képviselő-testült tavaly döntött arról, hogy a Hotel VSGRD Kft 
finanszírozásában a HÉSZ-t módosítja, annak érdekében, hogy a Löffler Bányában tervezett 
szálloda beruházás az új paraméterekkel megvalósulhasson.  A tervező elkészítette a terveket, 
az önkormányzat lakossági fórumot tartott, a helyben szokásos módon tájékoztatta erről az 
érintetteket, a véleményezési szakasz lezárult, melyről döntenie kell a képviselő-testületnek és 
ezt követően nyújtható be a főépítésznek záró véleményezésre a HÉSZ módosítása, majd ezt 
követően hozható meg a rendelet módosítása.  
 
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 egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád 1289 hrsz-on 
(Löffler bánya) tervezett szálloda komplexum megvalósításához kapcsolódó Visegrád Város 
településrendezési eszközeinek módosítása egyszerűsített eljárásában a véleményezési 
szakaszt lezárja.  
2) A Képviselő-testület megismerve a határozat mellékletét képező táblázat tartalmát, úgy 
dönt, hogy azt elfogadja és a véleményezés után javított dokumentációt alkalmasnak találja a 
Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésznek záró véleményezésre történő megküldésre.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban szereplő döntés 
alapján készítendő levél aláírására és azok a Pest Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítésznek történő megküldésére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
21. npr: Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Meggyesi Balázs 
1.000.000,-Ft önkormányzati támogatást kért az egyesület 2018. évi működéséhez. Ezt az 
összeget fejlesztésre, szakfelszerelések beszerzésére, valamint működési költségek fedezésére 
szeretnék fordítani. Terveik között szerepel 4 db légzőkészülék, az új tagoknak 
védőfelszerelés, elsősegélynyújtó felszerelés, esettáska, valamint egy 2 literes orvosi oxigén 
beszerzése. Településüzemeltetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a költségvetés előkészítő 
ülések egyikén tárgyalta a kérelmet és a működési célú támogatások közé beállította az 
1.000.000,- Ft előirányzatot, tehát Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
támogatásához szükséges pénzügyi fedezet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll.  
 
Bálint Zsolt: Tavaly kaptak 1.500.000,- Ft-ot támogatásként egy tűzoltóautó megvásárlására, 
volt erről valami beszámoló az egyesülettől? 50%-ban a környező településeken is van 
káresemény, kértek más településtől is támogatást, vagy mindent Visegrád finanszíroz?  
 
Mikesy Tamás: A tavalyi támogatásról a beszámolót elküldték, a bizottság tárgyalta is 
januárban, a tűzoltóautó beszerzése nem sikerült, aztán amit végül sikerült megvenniük azokat 
a paramétereket is tudja, amit eredetileg szerettek volna, de a biztonság kedvéért ezt meg 
fogja kérdezni az egyesülettől. Azt nem tudja megmondani, hogy kapnak-e máshonnan is 
támogatást.  
 
Félegyházi András: Tudomása szerint Szigetmonostoron és Leányfalun is működik ilyen 
egyesület, a visegrádi egyesület egyébként felvette a kapcsolatot Dunabogdánnyal, de nem 
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tudja, hogy áll a tárgyalás. Ezeket a kérdéseket az egyesület vezetőjétől meg fogják kérdeni, 
akár egy bizottsági ülés keretében.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 1.000.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Visegrád, Fő u. 81.) 
részére az egyesület működési kiadásainak fedezetére.  
2) A Képviselő-testület a támogatási összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 2/2018. (II.14.) számú önkormányzati rendelet 15. számú melléklet 16. Tűzoltó 
Egyesület támogatása sora terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
22. npr: 2018. évi igazgatási szünet elrendelése 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az elmúlt években került bevezetésre az igazgatási szünet intézménye, 
idén is egy nyári és egy téli szünetre tesz javaslatot az előterjesztésben részletezettek szerint.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 

- Mikesy Tamás távozott az ülésteremből, így a képviselő-testület 4 fővel van jelen (7 
főből) határozatképes –  

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István és Mikesy 
Tamás  képviselők nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkarendjében 2018. július 23. napjától 2018. augusztus 5. 
napjáig, valamint 2018. december 20. napjától 2019. január 1. napjáig terjedő időszak 
munkanapjaira igazgatási szünetet rendel el.   
2) A Képviselő-testület az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás 
érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére. 
3) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt arra is, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a 
lakosságot és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa.  
 

Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
- Mikesy Tamás visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület 5 fővel van jelen ( 

7 főből) határozatképes –  
 

23. npr: Keresztelő Szent János Plébánia Templom régi főoltárképének 
restaurálási költségeire felajánlott képviselői tiszteletdíjakról szóló 
határozatok módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Képviselő-testület tagjai a 2017. április 19-i ülésen a Keresztelő Szent 
János Plébánia Templom régi főoltárképének restaurálási költségeire felajánlották 
tiszteletdíjukat. Idő közben képviselő uraktól érkezett az a jelzés, mely szerint módosítani 
szeretnék a Keresztelő Szent János Templom Visegrád Alapítványnak tett felajánlásunkat és 
egyben az önkormányzattal kötött támogatási szerződést, ezáltal az eredetileg kitűzött cél, az 
oltárkép restaurálás mellett-helyett szabadabb felhasználást engednének az átadott forrásra. 
Ehhez az akkor elfogadott testületi határozatok módosítása szükséges, egyenként. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő I. határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 100/2017. (04.19.) Ökt. 
határozat 1) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Hintenberger András képviselő 2016. évi november-december havi (161.980,-Ft), valamint a 
2017. év 12 havi (933.600,- Ft) tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz összesen: 1.095.580,- 
Ft felajánlását a Keresztelő Szent János Templom Visegrád Alapítvány részére szabad 
felhasználásra, de elsősorban az alábbi célokra: 
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- a  Keresztelő Szent János Plébánia Templom régi főoltárképének restaurálását 
nyomon követő kis kiadvány (A5) megjelenítésére 

- a Kálvária Kápolna külső, belső felújítására 
-  Visegrádi Kapunál lévő kőkereszt megközelítését biztosító lépcsősor felújítására 
- a Plébániahivatalban őrzött 18-19. századi anyakönyvek digitalizálására  

A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
 

Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő II. határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 101/2017. (04.19.) Ökt. 
határozat 1) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bártfai István képviselő a 2017. év január havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 
77.800,-Ft felajánlását a Keresztelő Szent János Templom Visegrád Alapítvány részére, 
szabad felhasználásra, de elsősorban az alábbi célokra: 

- a  Keresztelő Szent János Plébánia Templom régi főoltárképének restaurálását 
nyomon követő kis kiadvány (A5) megjelenítésére 

- a Kálvária Kápolna külső, belső felújítására 
-  Visegrádi Kapunál lévő kőkereszt megközelítését biztosító lépcsősor felújítására 
- a Plébániahivatalban őrzött 18-19. századi anyakönyvek digitalizálására  

A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő III. határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 102/2017. (04.19.) Ökt. 
határozat 1) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester a 2017. év három és fél havi (januártól-április 
15-ig) tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 549.658,-Ft felajánlását a Keresztelő Szent 
János Templom Visegrád Alapítvány részére, szabad felhasználásra, de elsősorban az alábbi 
célokra: 

- a  Keresztelő Szent János Plébánia Templom régi főoltárképének restaurálását 
nyomon követő kis kiadvány (A5) megjelenítésére 

- a Kálvária Kápolna külső, belső felújítására 
-  Visegrádi Kapunál lévő kőkereszt megközelítését biztosító lépcsősor felújítására 
- a Plébániahivatalban őrzött 18-19. századi anyakönyvek digitalizálására  

A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő IV. határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők nem voltak 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 103/2017. (04.19.) Ökt. 
határozat 1) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő 2017. év január havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 77.800,-Ft 
felajánlását a Keresztelő Szent János Templom Visegrád Alapítvány részére, szabad 
felhasználásra, de elsősorban az alábbi célokra: 

- a  Keresztelő Szent János Plébánia Templom régi főoltárképének restaurálását 
nyomon követő kis kiadvány (A5) megjelenítésére 

- a Kálvária Kápolna külső, belső felújítására 
-  Visegrádi Kapunál lévő kőkereszt megközelítését biztosító lépcsősor felújítására 
- a Plébániahivatalban őrzött 18-19. századi anyakönyvek digitalizálására  

A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő V. határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 104/2017. (04.19.) Ökt. 
határozat 1) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő 2017. év január havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 77.800,-
Ft felajánlását a Keresztelő Szent János Templom Visegrád Alapítvány részére, szabad 
felhasználásra, de elsősorban az alábbi célokra: 

- a  Keresztelő Szent János Plébánia Templom régi főoltárképének restaurálását 
nyomon követő kis kiadvány (A5) megjelenítésére 

- a Kálvária Kápolna külső, belső felújítására 
-  Visegrádi Kapunál lévő kőkereszt megközelítését biztosító lépcsősor felújítására 
- a Plébániahivatalban őrzött 18-19. századi anyakönyvek digitalizálására  

A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő VI. határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 105/2017. (04.19.) Ökt. 
határozat 1) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Schüszterl Károly képviselő 2017. év május havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 
77.800,-Ft felajánlását a Keresztelő Szent János Templom Visegrád Alapítvány részére, 
szabad felhasználásra, de elsősorban az alábbi célokra: 

- a  Keresztelő Szent János Plébánia Templom régi főoltárképének restaurálását 
nyomon követő kis kiadvány (A5) megjelenítésére 

- a Kálvária Kápolna külső, belső felújítására 
-  Visegrádi Kapunál lévő kőkereszt megközelítését biztosító lépcsősor felújítására 
- a Plébániahivatalban őrzött 18-19. századi anyakönyvek digitalizálására  

A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

Határidő: 2018. március 31. 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
 

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

 
Félegyházi András: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester a 2017. december félhavi, 
valamint a 2018. január hónapra járó szintén félhavi alpolgármesteri tiszteletdíját, összesen 
157.045,-Ft-ot nem kívánja felvenni, hanem felajánlja a Visegrádi Nyugdíjas Klub részére. A 
felajánlott összegből 44.800 Ft színházi program finanszírozására fordítandó, a fennmaradó 
rész pedig működési célú kiadásokra. Kérdezte a képviselőket, aki ezt jóváhagyólag 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely és Bártfai István képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2018. (03.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag 
elfogadja Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2017. december 15-től 2018. január 
15-ig terjedő időszakra járó alpolgármesteri tiszteletdíjának, 157.045,-Ft-nak támogatásként 
történő felajánlását az alábbiak szerint: 

 1 havi tiszteletdíj (157.045,- Ft) a Visegrádi Nyugdíjas Klub részére, színházi 
program és egyéb működési célú kiadások finanszírozására. 

2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Nyugdíjas Klubbal kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2018. március 31. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
 

25. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: A Március 15-i ünnepséggel kapcsolatosan köszönetet mondott Gróf 
Boglárkának és a Cserkészcsapatnak, valamint azoknak, akik az előkészületekben részt 
vettek. 
A 11-es út javítási munkálatai március 24-én megkezdődnek, a felújítás alatt kéri mindenki 
türelmét.  
Az iskola építkezés most nagyobb ütemben fog haladni, a szeptemberi iskolakezdésre készen 
lesz. 
A gát építés munkálatai a holnapi napon kezdődnek, a Palotajátékokig ez a szakasz a járdával 
együtt el fog készülni. 
A Valumed Kft-vel évek óta húzódó per úgy tűnik, hogy lezáródik, a másodfokú eljárásban a 
bíróság helybenhagyta az ítéletet, tehát a pernyertes az alperes önkormányzat lett.  
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Bálint Zsolt: Mi a helyzet a VIFA-val? Valamilyen jogi lépést nem tud tenni az 
önkormányzat ez ellen a felszámoló ellen, aki ilyen módon hátráltatja ennek az egésznek a 
lebonyolítását?  
 
Dr. Szabó Attila: Hiánypótlási felhívást kapott az önkormányzat, hogy nyilatkozzon, hogy az 
ajánlatát fönntartja-e, mert az ajánlati kötöttség határideje letelt. Ezt elküldtük, illetőleg 
kérésére a fedezet zárolásáról szóló igazolást is kiterjesztettük a pályázat lezárultáig május 31-
ig. Kétféle elővásárlásra jogosult van ennél az ingatlannál, a törvényen alapuló és a 
szerződésen alapulók, a bank, illetve a Rhus hirta Kft. A felszámoló három hete azt mondta, 
hogy a szerződésen alapuló elővásárlásra jogosultaknál az egyiknél lejárt a határidő, a 
másiknál még nem. Ezt követően kapta az önkormányzat a hiánypótlást.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság elnökétől kérdezi, hogy öt hónapja írásban beadott egy 
kérdést, azóta nem kapott választ. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy nem foglalkozott még vele azóta, mert nem kapott a cégtől 
választ, de a héten rákérdez. 
 
Bálint Zsolt: A Harangvirág u. 22. szám alatti ingatlanban 3,1 millió forintot elköltött az 
önkormányzat felújításra, erre szeretne választ kapni, hogy milyen jogon költött erre ennyi 
pénzt? 
 
Dr. Szabó Attila: A bérlő a pályázatában is vállalta már, hogy az ingatlant felújítja, mivel az 
teljesen lelakott állapotban volt, a képviselő-testület, amikor a bérbeadásról döntött, ezt ezzel 
együtt fogadta el. Az önkormányzat nem fizetett a lakás felújításért, mert azt a bérlő fizette. A 
legnagyobb tételeket a radiátorok cseréje, illetőleg a konyha és a fürdőszoba felújítása teszi ki. 
A tulajdonos képviseletében a helyi rendelet vonatkozó szabályai alapján a polgármester 
engedélyezte, a műszakis kollega mind a felújítás előtt, mind utána ellenőrizte, hogy a 
költségvetésben szereplő tételek kerültek-e kivitelezésre, illetve beépítésre.  
 
Bálint Zsolt: Azt a 660.000,- Ft-ot, amit a bérlő lelakott, azt az önkormányzat tulajdonképpen 
kifizette, mert az önkormányzatnak az nem lett bevétele. Ezen felül még 1.925.000,- Ft-al 
tartozik az önkormányzat, tehát ha a szerződését nem hosszabbítja meg, akkor még ezt is ki 
kellene fizetni.  
 
Dr. Szabó Attila: Van egy bérlő, aki vállalja, hogy az önkormányzat helyett a lelakott 
állapotban lévő önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítási költségeit megelőlegezi és 
elvégezteti, ráadásul a pályázatában ez benne volt, tehát a képviselő-testület tudott róla.  
 
Félegyházi András: Az a rendelet, amit 2014-ben már ez a képviselő-testület fogadott el, a 
szerint eljárva ezt a kérdést nem kellett képviselő-testület elé hozni, még bizottság elé sem, a 
polgármester hagyja jóvá a műszakos kolléga ügyintézésében. Kéri a képviselő urat, hogy 
bármilyen fórumon vizsgáltassa meg, hogy törvényszerű volt-e ez az eljárás, illetve történt-e 
olyan cselekedet, amelyik az önkormányzatot rosszabb gazdasági helyzetbe hozta volna.  
 
Mikesy Tamás: Javasolja, hogy e téma kapcsán a lakásrendeletet is gondolja újra a 
képviselő-testület, mert a felújítás után ez a lakás már nem ugyan az, mint a bérbeadáskor 
volt. 
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Félegyházi András: Egyebekben több kérdés, illetve 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-testülete 
 
 
Szám:    8/2018. 
Határozatok száma: 81-94/2018. (04.18.) 
Rendelet száma:  8/2018. (IV.19.) 
   9/2018. (IV.19.) 
   10/2018. (IV.19.) 
    
         

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. április 18-án megtartott nyílt üléséről 
 
 

1. Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról és a 
közbiztonság helyzetéről 

2. Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017 (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítása  

3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 
megalkotása 

4. A lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. 
(12.18.) önkormányzati rendelet módosítása  

5. Karnevál Katalin kérelme a Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbítására  

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

7. Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2017. évi végrehajtásáról 
8. Thermál Hotel Visegrád (1213 hrsz) bővítéséhez kapcsolódó Településrendezési 

szerződés   
9. Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának és SZT-3 Szabályozási tervének 

Visegrád 84/1 hrsz-ú ingatlan (Duna Mozi) esetében történő módosítása 
10. 2018. évi éves közbeszerzési terv módosítása 
11. A Sportpályán található kosárlabdapálya aszfaltozására és a Mogyoróhegy utca 

11-es út csomópontján lévő útkereszteződés felújítására érkezett vállalkozói 
ajánlatok 

12. Visegrádi Sportegyesület által az ún. TAO pályázat 2018-2019 évi fordulójára 
benyújtandó pályázat támogatása 

13. Buszmegálló pavilonok fa és fedélszerkezetek elkészítésére érkezett árajánlatok 
14. Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme 
15. Budapest Welcome Touristic Kft közterület használati díj mérséklése iránti 

kérelme 
16. Dobos utca útfelújításának többletmunkáira érkezett árajánlat 
17. Visegrád Fő utcai járda (Milleniumi Kápolnától a Rákóczi utcáig terjedő bal 

oldali szakasz) felújításához bazalt nagykockakő beszerzése 
18. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 18-án 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 képviselő: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes. Bártfai István képviselő jelezte, hogy késik, Dr. Kucsera 
Tamás Gergely alpolgármester pedig a mai ülésen nem tud részt venni. Javasolta felvenni a 
napirendi pontok sorába a Budapest Welcome Touristic Kft. közterület használati díj 
mérséklése iránti kérelmét, a Dobos utca útfelújításának többletmunkáira érkezett 
árajánlatokat, valamint a Fő utcai járda egy szakaszának felújításához bazalt nagykockakő 
beszerzését. Mivel a napirend kiegészítésével kapcsolatosan kérdés, illetve további javaslat  
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
  
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő és Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról és a 
közbiztonság helyzetéről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívottak: Kovács László r. alezredes kapitányságvezető 
            Herdics Antal körzeti megbízott 
 

Félegyházi András: Köszöntötte Kovács Lászlót a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjét 
és felkérte, hogy röviden ismertesse a beszámolóját. 
 
Kovács László: A beszámoló a korábbi évek struktúrájának megfelelően készült el. A 2016-
os évhez képest 2017-ben a bűncselekmények számát a sorozat ügyek emelték meg, tehát sok 
olyan ügy volt, ami a tavalyi évben zárult le. Visegrádon viszont ez éppen 1/3-ra esett vissza, 
a településen súlyos bűncselekmény nem történt. Tulajdon ellelni szabálysértések esetén is 
eredményes felderítési eredményt sikerült a kapitányságnak felmutatnia. A 
közlekedésrendészet komoly feladatok elé állítja a kapitányságot, sikerült azért lecsökkenteni 
a balesetek számát, köszönhetően a biztonsági ellenőrzéseknek, összesen 74 fokozott 
közlekedésrendészeti akciót tartottak. A tavalyi év folyamán 201 rendezvényt biztosítottak le 
a térségben, ezek során probléma nem volt. A körzeti megbízotti állomány feltöltött, 
Visegrádon az elmúlt évben változás nem volt. Rendkívüli mennyiségű vadászfegyvert 
tartanak nyilván, ami szintén komoly feladatot ad a kapitányságnak. A városban működő 
intézményekkel, szervezetekkel, polgárőrséggel jó kapcsolatot sikerült kiépíteni. 2018-ban a 
személyi sérülésekkel járó balesetek számát szeretnék csökkenteni, de legalább szinten 
tartani, szeretnék növelni az állomány létszámát.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a Kulturális Bizottság megtárgyalta a beszámolót, kérdés 
nem merült fel. A bizottság is úgy látja, hogy Visegrádon a közrend helyzete stabil és jó, 
viszont a közlekedésrendészeti kérdések évek óta fajsúlyosak Visegrádon, különösen a nyári, 
kiránduló időszakban. Itt elsősorban a Rév utca, Nagy Lajos utca, Mátyás király utca, 
valamint a nagyparkoló érintett. A bizottság arra kérte, hogy tolmácsolja a városnak azt a 
kérését, hogy erre problémára próbáljanak meg fokozott figyelemmel lenni. Megköszönte a 
munkájukat, a rendezvényeken való közreműködést, pedig, mint művelődési ház vezető külön 
köszönte.  
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Kovács László: Elmondta, hogy a Szentendrei Rendőrkapitányság gépkocsi állományának 
cseréje az elmúlt év végén, illetve az idén év elején megtörtént, ez mindenképpen pozitívum, 
így a visegrádi rendőrőrs járműellátottsága is javult. Így a KMB-sek mobilitásának 
javulásával mindenképpen fognak tudni javítani a közlekedési helyzeten itt Visegrádon. 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a témával kapcsolatban több kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 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 
81/2018. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Szentendrei 
Rendőrkapitányság értékelő jelentését a 2017. évben végzett rendőri tevékenységről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

2. npr: Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017 
(II.16.) 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 előterjesztett költségvetés módosítás egy lezárt évnek a kötelező technikai 
módosítása, ami azt jelenti, hogy kiadási oldalon a tényadatok és a következő év 
kötelezettségvállalásainak összege jelenik meg előirányzatként. A módosított költségvetés 
főösszege 1.825.880.286 Ft. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztett módosítást megtárgyalta 
és elfogadásra javasolja.  
 
Mikesy Tamás: Valóban a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, úgy gondolja, hogy valóban 
semmilyen olyan tétel nem szerepel benne, amiről korábban itt a képviselő-testület előtt ne 
lett volna szó, tehát a bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás 
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a költségvetés módosítását elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen) megalkotta az önkormányzat és intézményei 2017. évi  
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költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
8/2018.(IV.9.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 8/2018. (IV.19.) önkormányzati  rendelete 

 az önkormányzat és intézményei 2017. évi  költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
3. npr: Az önkormányzat 2017. 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: Az önkormányzat valamint intézményei 2017. évben 1.582.901.321 Ft bevételt 
és 993.600.505 Ft kiadást teljesítettek. A bevételek és kiadások az előterjesztésben részletesen 
szerepelnek, valamint a következő Visegrádi Hírekben is meg fog jelenni. Kiemelte a helyi 
adók és egyéb közhatalmi bevételek kedvező alakulását, melyek 310 millió Ft-ot tettek ki, 
ebből az idegenforgalmi adó 105 millió forint. Ugyancsak meghaladta az előirányzatot a 
működési bevétel, mely 2017-ben 105 millió forintot tett ki. Kiadási oldalon valamennyi 
intézmény tartotta a költségvetését, ugyanakkor jelentős fejlesztések, felújítások valósultak 
meg, mint például az iskola öreg épülete, a Sziget utcai társasházak, a Mátyás király utcai 
járda folytatása, a védőnői helyiség felújítása. Az elmúlt évben törlesztette az önkormányzat a 
városközpont felújításra kapott hitelt, így az év végére semmilyen tartozása nem volt. A 
zárszámadást a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Bálint Zsolt: A településkép védelmi adóból bevétel nem volt? 
 
Láng Anikó: Nem lett ilyen adó kivetve. 
 
Dr. Szabó Attila: Nem volt olyan adótárgy, amelyre kivethetni lehetett volna, mert az csak 
magánszemélyekre lehet kivetni vállalkozásokra nem.  
 

- Bártfai István megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület 6 fővel van jelen (7 
főből), határozatképes –  

 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás 
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a zárszámadást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) megalkotta megalkotja az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló 9/2018.(IV.19.) önkormányzati rendeletet.    
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

4. npr: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 
12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A múltkori testületi ülésen képviselői javaslatként fogalmazódott meg az, 
hogy a piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakások esetében az elmúlt években a 
lakbérek, bérleti díjak tekintetében történő drasztikus emelkedés miatt a lakbérek mértékét 
felül kellene vizsgálni, illetve módosítani. Továbbá az is kérés volt, hogy bizonyos összeg 
fölött a polgármester egy önkormányzati lakás bérlő által történő felújítása esetén a 
hozzájárulásról ne egy személyben döntsön, hanem a képviselő-testület hatáskörében 
maradjon. Ezen indokok miatt javasolt a rendelet módosítása.  
 
Mikesy Tamás: Az összeg tekintetében a piaci értéknek az alsó harmadában helyezkedik el a 
Pénzügyi Bizottság által tett javaslat. A polgármesteri hatáskört pedig az SZMSZ-hez igazítva 
javasolják módosítani.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy ő ezt nem fogja megszavazni, mert véleménye szerint ezzel 
csak egy rossz döntést akar javítani az önkormányzat, amivel ő nem ért egyet.  
 
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 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) megalkotta a 
10/2018. (IV.19.) önkormányzati rendeletét „a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a 
lakbérek mértékéről” szóló 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2018. (IV.19.) önkormányzati rendelete 

a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
5. npr: Karnevál Katalin kérelme a Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbítására  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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Dr. Szabó Attila: Karnevál Katalin testületi döntés alapján tavaly 1 év határozott időre kapta 
meg a lakás bérleti jogviszonyát, a pályázatában vállalta az ingatlan felújítását, beépített 
konyhabútor megépítését, teljes belső festést, hidegburkolatok cseréjét, fürdőszoba felújítását, 
a radiátorok cseréjét. A felújítást elvégezte a bérbeadó hozzájárulásával. A Polgári 
törvénykönyv és az önkormányzati rendelet szerint ha a bérlő a bérbeadó helyett végez el 
felújítási munkálatokat, akkor az vagy a bérleti díjba kerül elszámolásra, vagy ki kell fizetni a 
bérlő részére. Jelen esetben a bérleti díjba került beszámításra, és a bérlő kéri a bérleti 
szerződésének meghosszabbítását. Az önkormányzati rendelet lehetőséget ad rá, hogy ilyen 
esetben külön pályázati kiírás nélkül legfeljebb további három évre szóló bérleti szerződést 
lehet kötni. A bérlő 2019. január 31-ig kéri a bérleti jogviszony meghosszabbítását. Az 
előterjesztésben több alternatíva van. A Népjóléti Bizottság a jelenlegi bérleti díjjal rövidebb 
időre javasolja a bérleti szerződést meghosszabbítani, tekintettel arra, hogy a bölcsőde kérdése 
még nem tisztázott. A B) alternatíva határozati javaslat a megemelt bérleti díjat tartalmazza, a 
kért bérleti időszakra, a C) alternatíva pedig a meglévő bérleti díjjal a kért időre történő 
meghosszabbítással.  
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság támogatja a piaci értéken, 2019. január 31-ig történő 
meghosszabbítását, úgy hogy a bérleti jogviszony 30 nap felmondási idővel bármikor 
felmondható legyen. Ennek az az oka, hogy az önkormányzatoknak 2019. január 1-től meg 
kell oldani a bölcsődei ellátást és szó van róla, hogy esetleg ebben az épületben kerülne az 
kialakításra, de ez még nem tisztázott. Azért a piaci értékű bérbeadást támogatja a bizottság, 
mert az ingatlan olyan állapotban került, ami a piaci bérbeadást indokolttá teszi.  
 
Schüszterl Károly: A Népjóléti Bizottság 2018. május 31-ig javasolja a bérbeadást, addig 
talán kiderül, hogy kell-e egyáltalán bölcsődei ellátást biztosítani. De a bizottság azt is 
javasolta, hogy legyen felülvizsgálva, hogy mi számít felújításnak és mi fejlesztésnek a 
házban, mert a bizottság álláspontja az, hogy ott fejlesztés is történt. Viszont el tudja fogadni 
úgy is a bérleti szerződés hosszabbítását, ha 30 napos felmondási idővel bármikor 
felmondható lesz, de akkor piaci értéken legyen bérbe adva.   
 
Bálint Zsolt: A Bizottság, amikor erről döntött, nem kapott semmilyen olyan papírt, amiből 
látható lett volna, hogy milyen felújítás történt, és hogy mennyivel tartozik még az 
önkormányzat a bérlőnek. Tehát a bizottság így döntött az 56 ezer forintos bérleti díj mellett. 
Ilyen mértékű felújításra sem a Pénzügyi, sem a Népjóléti Bizottság nem adott felhatalmazást 
2017. januárjában. A Népjóléti Bizottságon arról döntöttek akkor, hogy annyiért lehet 
felújítani, amennyi az éves díja ennek az egésznek. Most nem kell új pályázatot kiírni, ha 
költségelven lesz bérbe adva? Ugyanis akkor szociális alapon döntötte el a bizottság, hogy ők 
legyenek a bérlők, mert három gyermeke van.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy megnézte az akkori testületi jegyzőkönyvet és pont 
képviselő úr mondta, hogy örül neki, hogy költségalapon lesz kiadva a ház.  
 
Bálint Zsolt: 56 ezer forintért, ezt a bizottság se lejjebb, se följebb nem vihette volna, ez 
költségalap? 
 
Mikesy Tamás: Igen, ez volt a költségelvű kiadás összege.  
 
Bálint Zsolt: De a szociális bizottságnak szociális alapon kellett javasolni, hogy kinek adja 
oda, ez így volt.  
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Dr. Szabó Attila: Bármilyen ilyen jellegű pályázatnál a rendelet szerint a jövedelmi 
viszonyokat vizsgálni kell. A költségelvűnél is vizsgálni kell a jövedelmi határokat, ezért lett 
bekérve a jövedelemigazolás. A lakásrendelet 16. §. (5) bekezdése nem tesz különbséget a 
tekintetben, hogy egy lakás kiadása bérleti díja költségelven vagy piaci alapon történik-e, csak 
azt mondja ki, hogy a bérlő kérheti legfeljebb 3 év időtartamra a bérleti jogviszony 
meghosszabbítását és ez külön pályázati kiírás nélkül a képviselő testület döntésével 
odaadható. Erre volt is példa az egyik Sziget utcai lakás esetében.  
 
Bálint Zsolt: Tisztázzuk le, hogy mi az, hogy felújítás, és mi az, hogy fejlesztés, mert az 
előző lakónál nem volt konyha, most hirtelen lett mosogatógép, sütő, hűtő, főzőlap. A 
felújításról a polgármester úr dönthetett, hogy mi lehet csinálni. Azt megérti, hogy a radiátor 
csere az felújítás, a csempe vagy a csap cseréje is felújítás, ez is érthető. De ha úgy adnak ki 
egy házat, hogy abba nincs benne a konyha, akkor az hol számít felújításnak?  
 
Dr. Szabó Attila: Egy konyhabútor általában egy lakás része szokott lenni, az volt furcsa 
hogy ebben a lakásban nem volt, mert a kettővel ezelőtti bérlő elvitte. Nyilván, ami nincs, azt 
nem lehet felújítani, de a konyhabútor az alapvető tartozéka egy lakásnak.  
 
Bálint Zsolt: Az a baj ezzel az egésszel, hogy azért hozta most az 1000 Ft-os bérleti díjat a 
rendeletbe a képviselő-testület, mert most úgy felszereltették ezt a házat, hogy most próbálják 
visszahozni azt a pénzt, amit erre ráköltöttek. Két év múlva mit csinál az önkormányzat 
ezekkel a gépekkel, miért vette ezt meg?  
 
Mikesy Tamás: Volt az önkormányzatnak ez a háza, ami most 3 millió forintért rendbe lett 
téve, véleménye szerint ez egy jó beruházás volt a tekintetben, hogy pont ennek 
következményeként lényegesen más árban lehet kiadni ezt a házat. Tehát ez 2-2,5 év alatt 
meghozza az árát, majd utána egy lényegesen magasabb összegért lehet kiadni. Tehát 
álláspontja szerint nem hogy kár érte az önkormányzatot, hanem pont ellenkezőleg.  
 
Bálint Zsolt: Ezt megérti, de akkor miért nem tavaly augusztusban került ez ide a testület elé 
és onnantól lehetett volna emelni a bérleti díjat is.  
 
Mikesy Tamás: Be lehetett volna hozni korábban is, de akkor még a bérleti díj tekintetében 
kötötte az önkormányzatot a szerződés.   
 
Bálint Zsolt: Arra is választ vár, hogy mitől emelkedett meg 800.000 Ft-al ez a felújítási 
költség, hol vannak a régi radiátorok, az mind az önkormányzat tulajdona volt.  
 
Mikesy Tamás: A beruházás tételes listáját, ha megnézed, hogy azon mennyi minden 
szerepel, akkor meg kell állapítani, hogy ez egy baráti kivitelezés volt. Lehet, hogy egy-két 
tétel vitatható, de a többi száz biztosan nem. 
 
Bálint Zsolt: Az lehet, de most csináltatott az önkormányzat 1 millióért egy konyhát, amire 
lehet, hogy jövőre már nem lesz szükség, mert mást fognak ott csinálni. Hogy lehetett erre 
ennyit elkölteni, mikor arról volt szó, hogy egy évi lakbérét költheti el erre a felújításra. És ha 
a bérlő nem fogadja el az új feltételeket, akkor ki kell fizetni a fennmaradó költséget neki, 
amit még nem lakott le.  
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Mikesy Tamás: De ez a lakás kiadható lesz utána is.  
 
Félegyházi András: A múltkori testületi ülésen azért került ez levételre napirendről, mert az 
előtte lévő bizottsági ülésen felmerültek ezek a kérdések. Akkor arra jutottak, hogy úgy lehet 
jól kezelni ezt a helyzetet, ha módosítják a lakásrendeletet, mert így lesz arányos ebben a 
helyzetben az ezért kapható bérleti díj. Az eljárás tekintetében úgy gondolja, hogy a beruházás 
egységárait tekintve ezzel az önkormányzat jól járt, de a felelősséget ezért a döntésért a 
rendelet szerint vállalja. Tehát, ha ezzel kapcsolatban továbbra is kérdése van bárkinek, akkor 
kéri, hogy indíttasson vizsgálatot, annak érdekében, hogy ha hibát követett el, akkor az 
derüljön ki. Összességében a bérlő pedig majd eldönti, hogy szeretne-e bent maradni vagy 
nem és ennek megfelelően az előterjesztésben szereplő B) alternatíva határozati javaslatot 
javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.  
 
Bálint Zsolt: De azt tisztázzák már, hogy hogyan lett februártól augusztusig egy 800.000 Ft-
os plusz számla ezen az egészen?  
 
Félegyházi András: Erre a kérdésre most nem tud válaszolni, de legyen akkor ez is a 
vizsgálat része, illetve 15 napon belül írásban válaszol.  
 
Schüszterl Károly: Lett arról tájékoztatva a bérlő, hogy drágább lesz a bérleti díj? 
 
Dr. Szabó Attila: Szóban arról tájékoztatta, hogy ilyen szándék van.  
 
Schüszterl Károly: Tehát a képviselő-testületnek most arról kell döntenie, hogy 2019. január 
31-ig kiadja-e a lakást és bármikor 30 napos felmondással fel tudja mondani, erről szól a B) 
határozati javaslat, ugye? 
 
Félegyházi András: Igen, erről szól a B) alternatíva. 
 
Bártfai István: Elmondta, azt ő sem tartja szerencsésnek, hogy egy felújításba bútorokat is 
belevesznek, de ha már így történt, akkor erről kell dönteni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt először az előterjesztésben szereplő A) alternatívát tette fel szavazásra, kérdezte a 
képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) nem fogadta el a 
„Karnevál Katalin kérelme a Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbítására” című napirendi pont 
előterjesztésében szereplő A) alternatíva határozati javaslatot.  
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő B) alternatíva 
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: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2018. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a lakások és a 
helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről” szóló 12/2014. (XII.18.) 
önkormányzati rendelet 16. §. (5) bekezdése és a 20§ (2) bekezdés a) pontja alapján Karnevál 
Katalinnak havi 102.000.-Ft (1000 Ft/m2/hóx102m2) bérleti díj ellenében 2018. február 1-től 
egy év határozott időre továbbra is bérbe adja 195/10 helyrajzi számmal bejegyzett Visegrád, 
Harangvirág u. 22. szám alatt található „lakóház, udvar” megjelölésű önkormányzati 
tulajdonú ingatlanát.   
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Karnevál Katalinnal 
kötendő - határozat mellékletét képező - bérleti szerződés módosítás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel az írásos előterjesztéshez kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2018. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2018. március 12 – 2018. április 18. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
 

7. npr: Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2017. évi végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A tavalyi évben két témában  a szociális rászorultságtól függő pénzbeli 
ellátások vizsgálatában, valamint az Áfa nyilvántartások, bevallások ellenőrzésében volt belső 
ellenőrzés, a jelentés elkészült, a feltárt hiányosságok pótlására azóta intézkedési terv készült 
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és végrehajtásra is került. Ennek megfelelően elfogadásra javasolja a 2017. évi belső 
ellenőrzési feladatokról készült beszámolót.  
 
Félegyházi András: Mivel az írásos előterjesztéshez kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a 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 

84/2018. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 2018. 
évi éves összefoglaló belső ellenőri jelentését jóváhagyja. 
  

Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 
Határidő: azonnal 

 
8. npr: Thermál Hotel Visegrád (1213 hrsz) bővítéséhez kapcsolódó 

Településrendezési szerződés   
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A képviselő-testület az előző ülésen elfogadta a Thermál Hotel bővítéséhez 
kapcsolódó telepítési tanulmánytervét. Az építési törvény vonatkozó rendelkezése értelmében 
30 napon belül kell elfogadni a településrendezési szerződést. A szerződés tervezetet a 
Thermál Hotel elkészítette, melyet a Városfejlesztési bizottság megtárgyalt, a módosítások 
átvezetésre kerültek, ennek megfelelően készült el az előterjesztés, valamint a határozati 
javaslat is.  
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, a kért javítást elfogadták, 
mely szerint a jelenlegi 11-es úti kapcsolat megerősítését, illetve rendben tartását vállalta az 
önkormányzat. Más észrevétel nem volt a szerződéssel kapcsolatban. 
 
Bálint Zsolt: Ha létrejön a bővítés, akkor az önkormányzatnak ott biztosítani kell egy új utat? 
 
Félegyházi András: Jelenleg is van ott egy út, nem érti a kérdést. 
 
Bálint Zsolt: Az önkormányzat módosítani fogja a HÉSZ-t, ezért ők egy bizonyos összeget 
fognak fizetni a városnak, viszont ők pontosan megmondják, hogy mire használja fel az 
önkormányzat ezt a pénzt. Arra, hogy nekik azt az utat erősítse meg az önkormányzat, amin 
ők be fognak menni. Szükséges az önkormányzatnak erre költeni azt a pénzt?  
 
Félegyházi András: Ha a szerződést aláírják, akkor igen.  
 



12 

 

Mikesy Tamás: Volt egy szerződéstervezet, ők ebben kértek valamit, de tulajdonképpen azon 
az önkormányzat változtatott. Tehát ők nem azt kérték, amit az önkormányzat ad nekik. A 
Városfejlesztési Bizottság a 3/2. szakaszt teljesen kicserélte úgy, ahogy a városnak jó. 
 
Hintenberger András: Az, hogy a Dobos utcának a felújítására sor kerül, az egy tavalyi 
évben elkezdett munkának az eredménye és egy idén februári költségvetési döntés. Az, hogy 
ez a szerződés most jött létre és így jött létre, az nem azt jelenti, hogy azért lesz a Dobos utca 
megcsinálva, mert a Thermál Hotel fizet.  
 
Bálint Zsolt: Most nem is arról a szakaszról van szó, csak azt nem érti, hogy miért ők 
mondják meg, hogy mire fordítsa az önkormányzat azt a pénzt.  
 
Félegyházi András: Az nem úgy van, ha valaki elég sokat fizet valamiért, akkor az 
önkormányzat módosítja a HÉSZ-t vagy a Rendezési Tervet. Az elmúlt testületi ülésen hozott 
döntés az arról szólt, hogy azt a fajta módosítást, amit kért a tulajdonos, azt el tudja-e fogadni 
az önkormányzat, vagyis, hogy nem megy-e szembe a szabályozási tervvel. Ez a kérdés már 
legalább fél éve napirenden van, ezzel kapcsolatban más ötlet nem merült föl. Úgy gondolja, 
hogy egy közterület ezzel fejlődik, persze ez jó a szállodának is, de úgy gondolja, hogy ha a 
szálloda bővül, akkor még több idegenforgalmi adót fog befizetni a városnak. Egyébként az 
eredeti kérésük sokkal költségesebb lett volna.  
 
Bálint Zsolt: Akkor miért nem ő csinálja meg ezt az utat, sokkal egyszerűbb lenne, nem 
kellene pénzt fizetnie, hanem egyszerűen megcsinálná a beruházást, így az önkormányzatnak 
nem kellene se közbeszereztetnie, se munka nem lenne vele.  
 
Félegyházi András: Ez azért nem jó ötlet, mert ha ezt ők nem fogadják el, akkor nem tudják 
aláírni a szerződést, Ezt módosító indítványként javasolod? 
 
Bálint Zsolt: Nem. 
 
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 egyhangúan 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

85/2018. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ (1) bekezdése alapján a 
Visegrád 1213, 1214/6, 1214/4 hrsz-ú ingatlanok egyesítésével létrejövő területen tervezett 
szálloda bővítés megvalósításához kapcsolódóan a Thermál Hotel Visegrád Zrt-vel (2025 
Visegrád Lepence völgy 2.) - a határozat mellékletét képező tartalommal - településrendezési 
szerződést köt. 
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2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a településrendezési 
szerződés Thermál Hotel Visegrád Zrt. képviselőjével történő aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának és SZT-3 Szabályozási 

tervének Visegrád 84/1 hrsz-ú ingatlan (Duna Mozi) esetében történő módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A képviselő-testület még 2016-ban döntött arról, hogy a mozi építési 
tervdokumentációját elkészíti, mely engedélyezésre benyújtásra került. Az engedélyezési 
tervdokumentáció engedélyezésre történő benyújtását követően az engedélyező hatóság 
Pilisvörösvár Város Jegyzője szóban jelezte, hogy az engedélyezési tervdokumentáció 
nincsen összhangban Visegrád Város hatályos Helyi építési szabályzatáról szóló 5/2004. 
(VII.1.) önkormányzati rendeletével, azaz a Visegrád 84/1 hrsz-ú ingatlan esetében a tervezett 
épület helye eltér a HÉSZ SZT3 szabályozási tervlapon feltüntetett építési hellyel, azt 
módosítani szükséges, ellenkező esetben a Duna Mozi tervezett bővítése, átalakítása nem 
engedélyezhető. Az új HÉSZ-ben már az engedélyezési tervdokumentációban megjelölt 
helyre kerül kiszabályozásra SZT3 szabályozási tervlapon a Duna Mozi építési helye, viszont 
annak elfogadásáig se álljon az engedélyezési eljárás, ezért a HÉSZ SZT3 szabályozási 
tervlapot Visegrád 84/1 hrsz-ú ingatlan esetében a szabályozási vonal és építési hely 
tekintetében módosítani szükséges. Tehát a képviselő-testületnek a Helyi Építési Szabályzat 
SZT-3 jelű Szabályozási terv módosítás elindításáról kell döntést hoznia.   
 
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 egyhangúan 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2018. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi Építési 
Szabályzat SZT-3 jelű Szabályozási tervrészének Visegrád 84/1 hrsz-ú (Duna Mozi) ingatlan 
esetében - a Duna Mozi tervezett bővítése, átalakítása miatt - a szabályozási vonal és építési 
hely tekintetében módosítását kezdeményezi. 
 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.  
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Felelős: Rüll Tamás főépítész és Félegyházi András polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

10. npr: 2018. évi éves közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az idei közbeszerzési terv elfogadása után készült el a Mátyás Király 
Művelődési Ház homlokzat felújítására a tervek, és az előzetes költségvetés alapján látszik, 
hogy meg fogja haladni a beruházás költsége a nettó 25 millió forintos értékhatárt, ezért 
közbeszerzési eljárás kiírására lesz szükség, amit a közbeszerzési tervben szerepeltetni is kell. 
Az elképzelések szerint a beruházás 2019. év folyamán valósulna meg, viszont az elmúlt évek 
gyakorlata szerint, már 2018. évben el kellene indítani a közbeszerzési eljárást.   
 
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 egyhangúan 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2018. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Visegrád Város 
Önkormányzatának 2018. 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) 

 
11. npr: A Sportpályán található kosárlabdapálya aszfaltozására és a Mogyoróhegy 

utca 11-es út csomópontján lévő útkereszteződés felújítására érkezett vállalkozói 
ajánlatok 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Bártfai István képviselő javaslatára merült fel a Sportpályán található, 
jelenleg zúzalékos útalappal ellátott, szegélykővel körberakott 180 m2 alapterületű 
kosárlabdapálya leaszfaltozásának gondolata. A 2018. év költségvetésének tervezésekor 
ennek megfelelően a pálya aszfaltozási munkálataira 800.000 Ft lett betervezve. Továbbá a 
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Szentgyörgypusztán lévő Mogyoróhegy utca és a 11-es út csomópontján lévő aszfalt nagyon 
leromlott állapotban van, az aszfaltréteg megsüllyedt és nagyon keskeny is, így annak 
felújítása időszerűvé vált. Ez utóbbira lakossági kérés is érkezett. Ennek a két munkának az 
aszfaltozására kért be a hivatal árajánlatot két cégtől a kedvezőbb ajánlatot Aszfalt és Bontás 
Kft. adta, akik jelenleg is dolgoznak több helyen a városban. Az előterjesztésben foglaltakhoz 
képest a cég a mai napon a Mogyoróhegy utca árajánlatát módosította, mert az eredetileg 
tervezettnél szélesebbre kell csinálni, illetve az egy réteg helyett két réteg aszfalt szükséges. 
Tehát az eredeti 580.000+Áfa helyett 877.400.-Ft+27%Áfa bruttó 1.114.298.-Ft árajánlatot 
adott be.  
 
Schüszterl Károly: Véleménye szerint ez most veszélyesebb lesz, mint volt. Javasolta már a 
bizottsági ülésen is, hogy rakjanak le beton süllyesztett szegélyt, mert így le fog töredezni a 
széle idővel.  
 
Bártfai István: Egyetért ezzel a javaslattal, mert valóban letöredezik.  
 
Félegyházi András: Ahol ez probléma, ott az útnak sajnos nincs beton alapja. Önmagában ez 
az utólagos árajánlat módosítás majdnem másfélszeresére emelkedik, az meglepő, ezért úgy 
gondolja, hogy erről most így hirtelen nem lehet dönteni. Ezért a II. számú határozati 
javaslatról most nem javasol szavazást. 
 
Mikesy Tamás: Már a múlt heti bizottsági ülésen is volt erről egy kisebb vita, holott még 
akkor az eredeti ár volt napirenden, de a műszakos kolléga magyarázatával, illetve szakmai 
javaslatával egyetértve a bizottság azt akkor végül is elfogadásra javasolta. Ő is azt javasolja, 
hogy vagy ne döntsenek most róla, vagy az eredeti javaslatot fogadják el.  
 
Bálint Zsolt: Úgy gondolja, hogy ezt a csomópontot jól meg kell csinálni, ha drágább is lesz, 
de jól legyen megcsinálva, viszont a cég árajánlat kalkulációját nem érti, mert a Berkenye 
utca kiegészítő munkálatainál más négyzetméter árakat adott meg.  
 
Félegyházi András: Valószínűleg a Berkenye utcánál megbeszélték velük, hogy ott annyi 
lesz kifizetve, ami elkészül, tehát nem átalány árban.  
 
Bálint Zsolt: A sportpálya ott lesz, ahol lennie kell, nem lesz útban a jövőbeni 
beruházásoknak? 
 
Félegyházi András: Igen, az egyeztetve lett, jó helyen van, nem lesz útban semminek. Mivel 
a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki 
az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2018. (04.18.) 
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sportpályán található 
180 m2alapterületű kosárlabdapálya aszfaltozási munkálatainak elvégzésével - a kedvezőbb 
árajánlat alapján – az Aszfalt és Bontás Kft-t (1072 Budapest, Rákóczi út 40. IV/20.) bízza 
meg 1.044.000.-Ft+áfa összesen: 1.325.880.-Ft vállalkozói díjért. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő kivitelezési munkák költségét az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 2. melléklet dologi kiadások 
sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Aszfalt és Bontás 
Kft képviselőjével kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A II. számú határozati javaslatról nem javasol most dönteni, kérdezte a 
képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) egyetértett a „Sportpályán található kosárlabdapálya aszfaltozására és a Mogyoróhegy 
utca 11-es út csomópontján lévő útkereszteződés felújítására érkezett vállalkozói ajánlatok 
„című napirendi pont előterjesztésében szereplő II. számú határozati javaslatról való döntés 
elnapolásával. 
 

12. npr: Visegrádi Sportegyesület által az ún. TAO pályázat 2018-2019 évi 
fordulójára benyújtandó pályázat támogatása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Visegrádi Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett 
ún. TAO pályázat 2018-2019. évi fordulójára támogatás iránti kérelmet kíván benyújtani, 
ezért egy támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. Terveik szerint ebben a 
pályázati fordulóban egy 22x42 m-es komplett univerzális, műfüves pályát szeretnének 
megvalósítani a sportcentrum területén a centerpálya előtti területen. A pályázatot 
előreláthatólag 70%-os támogatással ítélik meg, tehát a szükséges önrész 30%. A VSE ennek 
az önrésznek a biztosítását kéri az önkormányzattól támogatás formájában. Több bizottság is 
tárgyalta, és támogatásra javasolta a kérelmet. 
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság a márciusi ülésen tárgyalta ezt a kérelmet és akkor azt 
kérte, hogy az önkormányzat, az üzemeltető és VSE dolgozzon ki egy koncepciót, hogy a 
tapasztalatok alapján milyen irányba kívánja fejleszteni a sportcentrumot, illetve mi lehet 
ennek a végleges állapota. Ez az anyag el is készült, melyet a bizottságok megtárgyaltak. Ez a 
terv - figyelembe véve az árvízvédelmi gát építését is – azt tartalmazza, hogy hogyan lehetne 
elhelyezni a különböző funkciókat a területen. Ezt a Kulturális Bizottság szakmai 
szempontból jónak találta, a Városfejlesztési Bizottság szintén támogatta és ezek után került a 
Pénzügyi Bizottság elé anyagi vonatkozásban, aki szintén támogatta. A pályázat elbírálása 
szeptemberben várható és a gyakorlati kivitelezés 2019-re esik, tehát ennek a pénzügyi 
vonatkozása egy jövő évi kötelezettségvállalást jelent. Mivel az eddigi műfüves pálya 
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megszűnik és egy minden szempontból előnyösebb műfüves pálya jönne létre, ezért ez a 
fejlesztés véleménye szerint támogatható és leköthető lenne a pénz a jövő évre. 
 
Bálint Zsolt: Ki lesz a kivitelezője ennek a munkának? 
 
Mikesy Tamás: Most még nem konkrét összegről szavaz a képviselő-testület, másrészt nem 
kivitelezőről szavaz, hanem arról, hogy támogatja-e a pályázat benyújtását. Tehát ez 
tulajdonképpen most egy elvi döntés. A kivitelező kiválasztásakor az önkormányzat az önrész 
támogatásért cserébe aktívan részt kell, hogy vállaljon. Tehát ez kikötésként kell majd 
kezelni. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy ő ezt csak akkor tudja megszavazni, ha ennek az egész 
létesítménynek a jogi feltételeit teljesen tisztába fogják tenni. Mert már jegyző úr tavaly is 
jelezte az egyik Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy ez így nincsen jól.  
 
Mikesy Tamás: Igen, ezt meg kell csinálni, egyetért vele. De a sportpálya működtetése, jogi 
helyzete most is szerződés alapján működik, az más kérdés, hogy jegyző úr jelezte, hogy 
ebben bizonyos dolgokat felül kellene vizsgálni, mert vannak bizonyos anomáliák. 
 
Bálint Zsolt: Ha ebből valakinek bevétele van, azt vissza kell fordítani a pályára, de az 
eddigiekből is volt már bevétele valakinek és az sem került visszafordításra.  
 
Bártfai István: A kivitelezőt mindenképpen közösen kellene kiválasztani, hogy nehogy az 
történjen, mint a locsolórendszer esetében. Ezt már most ki kellene kötni.  
Az üzemeltetési szerződés nem jogtalan, csak bizonyos dolgokat pontosítani kell. A pályára 
pedig minden évben igen komoly összegek vannak visszafordítva.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy 2012 óta foglalkozik a sportpálya körüli dolgokkal és 
szeretné, ha az elhangzana, hogy az elmúlt 1-1,5 évben kifejezetten pozitív irányt vett a pálya 
dolga. Valóban voltak rossz tapasztalatok a múltban, de minden fél részéről olyan hozzáállás 
tapasztalható, hogy most jó irányba mennek a dolgok. 
 
Bártfai István: Ez valóban így van, ahogy Tamás elmondta és köszöni a Sportegyesület 
edzőinek is, hogy együttműködnek.  
 
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 egyhangúan 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
89/2018. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Sportegyesületnek (2025 Visegrád, Fő u. 81.) a Magyar Labdarúgó Szövetség által 
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meghirdetett ún. TAO pályázat 2018-2019. évi fordulójára benyújtandó pályázat céljával - a 
Visegrádi Sportcentrum területén megvalósítandó 22x42 m-es komplett univerzális, műfüves 
pálya megvalósításával - egyetért, azt támogatja.  
2) A Képviselő-testület a Visegrádi Sportegyesület részére - az 1.) pontban meghatározott cél 
megvalósításához - szükséges önerő biztosításáról a TAO pályázat 2018-2019. évi 
fordulójának eredménye, valamint a kivitelezés részletes költségvetésének ismeretében dönt. 
3) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Visegrádi 
Sportegyesületet a képviselő-testületi döntésről írásban értesítse. 

 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

Határidő: azonnal 
 

13. npr: Buszmegálló pavilonok fa és fedélszerkezetek elkészítésére érkezett árajánlatok 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Visegrád Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága tavalyi év során 
azt a döntést hozta, hogy az önkormányzat a Nagymarosi révnél a vízparti oldalon lévő 
buszmegálló pavilont a korábban elbontott buszmegálló pavilon mintájára újítsa fel és még 
további 6 db ilyen pavilont helyezzen ki. A buszmegálló pavilonok építésének generál 
kivitelezésére az Önkormányzat több vállalkozótól is kért be ajánlatot, de sajnos a 
vállalkozásoktól vagy nem érkeztek be árajánlatok vagy irreálisan magas áron vállalták a 
kivitelezési munkákat, ezért született az a megoldás, hogy a lábazatot az önkormányzat saját 
maga útján a Városgazdálkodási csoporttal kivitelezteti, míg a fa és a bádogos munkákra 
árajánlatokat kér be. A famunkákra és a bádogos munkákra is két-két árajánlatot kért be a 
hivatal. A famunkákra a kedvezőbb ajánlatot Héder József nyújtotta be bruttó 400.000.-
Ft/buszmegálló összegben, mely tartalmazza az anyag és munkadíjat. A bádogos munkákra 
pedig kizárólag Ferbert Ádám egyéni vállalkozó adott be ajánlatot bruttó 227.880.-
Ft/buszmegálló összegben, mely szintén tartalmazza az anyag és munkadíjat. A pénzügyi 
fedezet a költségvetésbe betervezésre került. A buszmegállók alapzatai folyamatosan 
készülnek. 
 
Bálint Zsolt: Melyik 6 db buszmegálló lesz megcsináltatva? Ez nem volt képviselő-testület 
előtt, tehát, akik nincsenek benne a bizottságban, azok azt sem tudják, hogy melyik 
buszmegállókról van szó. Az kiszámolta-e már valaki, hogy a VKG költsége mennyi?  
 
Mikesy Tamás: A hajóállomásnál a Budapest felé vezető oldalon, múzeumnál mindkét 
oldalon, a Révnél a Duna-parti oldalon, a deltánál egy tavaly elkészült, és most készül majd a 
másik oldalon is, és a 6. a Bányatelepnél az Esztergom felé vezető oldalon lesz. Tavaly ősszel 
készült költségbecslés alapján állították be a költségvetésbe a buszmegállókat 9 millió 
forinttal, tehát 1,5 millió forint buszmegállónként. A generálkivitelezői ajánlatokban a 
legolcsóbb ajánlat 4,8 millió forint volt, tehát ez a konstrukció így sokkal olcsóbb, mintha a 
generál kivitelezést választották volna.  
 
Bálint Zsolt: Mikor döntötte el a képoviselő-testület, hogy milyen buszmegállók lesznek és 
melyik 6 db buszmegállót fogják megcsinálni? 
 
Mikesy Tamás: Ez nem volt képviselő-testület előtt. De ezzel együtt a bizottsági ülések 
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nyilvánosak, arra bármelyik képviselő eljöhet, az is, aki nem bizottsági tag, kérdést tehet föl, 
jelezheti a nemtetszését, sőt képviselő indítvánnyal is élhet a képviselő-testületi ülésen, de 
amióta a buszmegállók kérdése napirenden van, azóta egyik képviselőtől sem érkezett ilyen 
jellegű jelzés.  
 
Bártfai István: Jó lett volna, ha ez képviselő-testület elé kerül, de úgy gondolja, hogy a  
költségvetéskor lett volna időszerű ez a kérdés. 
 
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 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 
90/2018. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 6 db buszmegálló 
pavilon faszerkezeteinek elkészítésével Héder József egyéni vállalkozót (2025 Visegrád, Sziget 
u. 3/a) bízza meg az általa adott árajánlata alapján buszmegálló pavilonként bruttó 400.000.-
Ft áron (anyag és munkadíj).  
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 6 db buszmegálló pavilon fedélszerkezeteinek 
elkészítésével Ferbert Ádám egyéni vállalkozót (2025 Visegrád, Temetősor 3) bízza meg az 
általa adott árajánlata alapján buszmegálló pavilonként bruttó 227.880.-Ft áron (anyag és 
munkadíj).  
3) A képviselő-testület az 1. és a 2. pontban szereplő munka finanszírozásához szükséges 
pénzügyi forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú 
rendelet 13. melléklet 20. (buszmegállók építése) sora terhére biztosítja. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Héder József és 
Ferbert Ádám egyéni vállalkozókkal kötendő vállalkozási szerződések aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Rákóczi Szövetség idén is megkereste az önkormányzatot támogatási 
kérelmével. A tavalyi évben a Képviselő-testület 100.000,- Ft-al támogatta a Szövetség 
határon túli iskolaválasztást elősegítő Beiratkozási Programját.  
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság támogatta és ott felvetődött, hogy 200.000,- Ft-ra 
emeljék fel ezt az összeget, de végül ez nem javaslatként hangzott el, így a Pénzügyi 
Bizottság elé 100.000,- Ft-al került az előterjesztés, e tekintetben ott viszont nem született 
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döntés. De felmerült az a javaslat, hogy a Rákóczi Szövetséget ne általánosan, hanem 
célzottan támogassák, tehát kifejezetten a Kárpátaljai Kőrösmezőnek jusson a támogatás.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) 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 
91/2018. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 100.000,- Ft 
összegű támogatást nyújt a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca 1.) részére, 
célzottan Körösmező településen történő „Beiratkozás Program” támogatására. 
2) A Képviselő-testület a 100.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a működési célú támogatás, pénzeszköz átadás 15. számú melléklet 20. 
Egyéb támogatások  sora terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Rákóczi szövetséggel kötendő 
támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
15. npr: Budapest Welcome Touristic Kft közterület használati díj mérséklése iránti 

kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A Budapest Welcome Touristic Kft kereste meg az önkormányzatot 
kérelmével, mely szerint 2018. május 1-én rendezi meg idén a Trabant találkozót, melyhez 
szeretnének igénybe venni a Nagyparkoló Palotaház felőli részéből parkolás céljából 200 m2-t 
11-15 óra között.  Mivel nem a teljes területet és nem egész napra kéri, ezért kéri, hogy a díjat 
mérsékelje a képviselő-testület. A kérésüket támogathatónak tartja.   
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő A) határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2018. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Welcome 
Touristic Kft (1052 Budapest, Kristóf tér 3.) közterület használati díj mérséklése iránti 
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kérelmének helyt ad, azaz az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Fő utca 
„Nagyparkoló”-ból (64/14 hrsz) 200 m2-es területrész ún. Trabant találkozó 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 2. számú melléklet 21. 
pontja alapján fizetendő közterület-foglalási díj 50%-a.  
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Budapest Welcome 
Touristic Kft 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: 2018. április 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr: Dobos utca útfelújításának többletmunkáira érkezett árajánlat 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az önkormányzat az Aszfalt és Bontás Kft-vel vállalkozási szerződést 
kötött a  Szent László utca, a Malomhegy utca, a Rákóczi utcai garázssor, a Dobos utca és a 
Somfa utca útépítési kivitelezési munkáinak elvégzésére. A vállalkozó a múlt héten kezdte 
meg a munkálatokat, két nappal ezelőtt merült fel, hogy a Dobos utca meglévő 
pályaszerkezete nem alkalmas az árajánlatban szereplő kizárólag 5 cm kopóréteg terítésére, 
mert az útnak nincs teherbírása. Az Önkormányzat kérte az Aszfalt és Bontás Kft-t, hogy a 
Dobos utcára adott korábbi árajánlatát egészítse ki, úgy hogy a felújítással érintett 600 m2-es 
szakasz közül 270 m2-es szakaszon, ahol nem alkalmas a pályaszerkezet kizárólag 5 cm 
kopóréteg terítésére oda CKT alap készítésével is számoljon. A felújítással érintett 600 m2-es 
szakasza közül 270 m2-es szakaszon a teljes pályaszerkezet kialakítása 2.835.000.-Ft+27% 
áfa, míg a többi 330 m2-es szakaszon kiegyenlítő réteg és 5 cm kopóréteg kialakítása 
1.782.000.-Ft+27%áfa, összesen 4.617.000.-Ft+27% Áfa bruttó 5.863.590.-Ft. A 
Többletmunka elvégzése miatt felmerült többletköltség 1.161.800.-Ft+27%áfa=1.475.486.-Ft. 
Ez az összeg még rendelkezésre áll a költségvetésben a 30 millió forintos az utak, járdák 
felújítására elkülönített keretben. 
 
Schüszterl Károly: Nem érti ezt a vállalkozót, hogy mérte föl a munkát, már a Mogyoróhegy 
utcánál is felmerült plusz költség. Így nem tudja támogatni. Előre, hogy nem látta, hogy ez a 
szakasz rossz állapotban van? 
 
Mikesy Tamás: Az eredetihez képest, csak egyszer módosított még idáig, a Mogyoróhegy 
utcánál, azt egyelőre nem is fogadta el a képviselő-testület.  
 
Félegyházi András: Valóban nem lehetett látni előre és akkor derült ki az, hogy ez a 
szakasza az útnak meg van süllyedve, és azért szólt a vállalkozó, hogy pénzkidobás lenne 
csak a 6 cm aszfaltot rátenni, mert az nem fog sokáig tartani és garanciát sem tud rá vállalni. 
Ekkor kérte, hogy nyújtson be árajánlatot, majd kis alkudozás után született meg a beadott 
árajánlat, melyre 4 év garanciát vállal.  



22 

 

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, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2018. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aszfalt és Bontás Kft-
vel (1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4. em. 20.) a Visegrád Somfa utca, Malomhegy utca, 
Rákóczi utcai garázssor előtti közterület, Dobos utca, Szent László utca útépítési illetve 
útfelújítási munkáinak elvégzésére 2018. március 27-én kötött vállalkozási szerződést a 
Dobos utca útfelújításának kivitelezése során felmerült többletmunkák miatt - a benyújtott 
árajánlatot elfogadva - a vállalkozói díj tekintetében módosítja, a vállalkozói díjat 
1.161.800.-Ft+áfa összeggel 16.123.420.-Ft+áfa bruttó 20.476.743.-Ft-ra növeli. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladatok elvégzéséhez szükséges a 
többletmunka díjával emelt díjat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. 
(II.14.) számú rendelet 13. melléklet 17. Utak felújítása sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Aszfalt és Bontás 
Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés módosítás aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
17. npr: Visegrád Fő utcai járda (Milleniumi Kápolnától a Rákóczi utcáig terjedő 

bal oldali szakasz) felújításához bazalt nagykockakő beszerzése 
Előterjesztő: Dr. Szabó Atilla jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az elmúlt ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy a Fő utca bal 
oldalán, a Milleniumi Kápolnától a Rákóczi utcáig húzódó, leromlott, néhány helyen a 
gyalogosok számára veszélyessé vált járdaszakasz felújításával Ádám Tamás egyéni 
vállalkozót bízza meg. Az árajánlata az anyagköltséget nem tartalmazta, mert kérdés volt, 
hogy a Mátyás király utca 1. szám és a Temető közötti szakaszának járda felújítási munkáihoz 
rendelt térburkoló kövekből a kivitelezést követően mennyi marad. A kivitelezést követően a 
6 cm vastag bazalt fekete antikolt beton macskakőből és a kiskockakőből annyi maradt, ami 
elegendő a Fő utcai járda Milleniumi Kápolnától a Rákóczi utcáig terjedő bal oldali 
szakaszának felújítására, viszont a bazalt nagykockakőből 160m2-nyi mennyiséget rendelni 
kell. A bekért árajánlatok alapján az olcsóbb Hellipszis Bt-től javasoljuk a bazalt 
nagykockakő beszerzését 400.-Ft+áfa/db, összességében 1.600.000.-Ft+áfa bruttó 2.032.000.-
Ft áron. A forrás a költségvetésben rendelkezésre áll.  
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Schüszterl Károly: Ebben még a fuvar költség nincs benne és nem lesz olcsó 
Pilisvörösvárról ezt ide hozatni. Jobb lenne, ha ez csak egy keretösszeg lenne és még körül 
lehetne nézni, hátha valahol a fuvarköltség is benne lenne az árban.  
 
Mikesy Tamás: Azért került most ide ez a kérdés, hogy a beszerzés ne akadályozza a 
kivitelezést, tehát a beszerzés viszonylag sürgős lenne, mert a vállalkozó hamarosan kezdi a 
munkálatokat.  
 
Félegyházi András: Az egyik céget maga a vállalkozó ajánlotta, tehát nem gondolja, hogy 
ettől olcsóbban tudnának szerezni, de ha esetleg valaki ezt jelezi, akkor természetesen az 
olcsóbbat fogják megrendelni.  
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, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2018. (04.18.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Fő utcai 
járda Milleniumi Kápolnától a Rákóczi utcáig terjedő bal oldali szakaszának felújításához 
szükséges 160 m2 bazalt nagykockakövet a Hellipszis Bt-től (2085 Pilisvörösvár, Gesztenye u. 
4.) 1.600.000.-Ft+áfa bruttó 2.032.000.-Ft (400.-Ft+áfa/db) áron megvásárol.  
2.)  A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott bazalt nagykockakő vételárát az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a Hellipszis Bt-től az 1. pontban meghatározott bazalt 
nagykockakövet rendelje meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
18. npr: Egyebek 

 
Félegyházi András: Elmondta, hogy április 16-án rendkívüli testületi ülés volt a CBA 
kisajátítási eljárás ügyben. Ennek az volt az oka, hogy volt egy helyszíni bejárás, ahol 
Halmschlager úr személyesen indítványozta, hogy még az április 16-i tárgyalás előtt 
személyesen üljenek le egy megbeszélésre. Ez létrejött és ott azt javasolta, hogy vizsgálják 
meg annak lehetőségét, hogy a 16-i tárgyaláson kérelmezzék az eljárás szüneteltetését, azért 
mert hátha megtudnak állapodni a kisajátítási eljárás lefolytatása nélkül. Annak ellenére, hogy 
erre a megállapodásra az önkormányzat évek óta készen áll és a feltételeket biztosította is, a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy ad még egy esélyt a megállapodásra és május végéig az 
eljárás szüneteltetését kérte. 
- A Mátyás király utcán ismét elkészült egy járdaszakasz.  
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- A Fő utcán és az egészségházban garanciális munkálatok lesznek néhány napon át.  
- Folyik a buszmegállók építése.  
- A DMRV a Rév utcán és a Nagy Lajos utcán nyomócsövet cserél az elkövetkezendő 
időszakban, türelmet kér az ott közlekedőktől. 
- Folyik a 11-es számú főút felújítása, ami nem önkormányzati beruházás, de a közlekedési 
fennakadás miatt itt is kéri mindenki türelmét. 
- Dr. Áder János köztársasági elnök úr elfogadta a Görgei lépcsőn felállítandó szobor 
felavatására a meghívását, melyre 2018. május 16-án kerül sor, mindenkit szeretettel vár az 
önkormányzat.  
- A Visegrádi Nyár programsorozata április 30-val elindul. 
- Megérkezett az új traktor, késedelmesen, de ezért kárpótlásként a cég az 500 ezer forint 
értékű sószóró berendezést ingyenesen biztosította az önkormányzatnak. 
 
Bálint Zsolt: A Berkenye utca útjavítási munkáira Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és ő felajánlott 1-1 havi tiszteletdíjat, de az alsó szakaszon van még egy 15 m²-
es hatalmas nagy kátyú, amihez szükség lenne még 103.200 Ft felajánlásra. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy ő szívesen felajánl 1 havi tiszteletdíjat erre, csak az eddig 
felhasználhatót már felajánlotta, de ha van erre technikai megoldás, akkor ennek részéről 
nincs akadálya. 
Választ adott Bálint Zsolt elmúlt képviselő-testületi ülésen feltett kérdésére a Visegrádi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kapcsolatosan.  
Az ASP árajánlat tekintetében is történt előrelépés, az ígérte a cég, hogy április 25-ig 
megküldik az ajánlatot.  
 
Félegyházi András: Egyebekben több kérdés, illetve 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  
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1. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázaton való részvétel  
  

2. Pálinka Nemzeti Tanács támogatás iránti kérelme 
 

3. Mogyoróhegy utca 11-es út csomópontján lévő útkereszteződés felújítására és a 
Szent László utca útfelújításának többletmunkáira érkezett vállalkozói ajánlatok 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26-án 06:45 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli 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 képviselő: 
 

Bálint Zsolt 
Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes. Bártfai István és Bálint Zsolt a mai ülésen nem tud részt 
venni. Mivel a napirenddel kapcsolatosan kérdés, illetve javaslat nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
  
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István és Bálint Zsolt képviselők nem voltak jelen) 
a rendkívüli ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázaton való részvétel  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a pályázat kiírását, részleteit. A 
pályázatot a Fő utcának a két Schulek utcai kiágazása közötti szakaszára lehet pályázni, mert 
ez a szakasz felel meg a pályázati feltételeknek. A pályázat 50%-os intenzitású, a beruházás 
teljes költsége 14.800.000,- Ft, tehát a szükséges önrész 7.400.000,- Ft, ami a költségvetés 
általános tartalék sora terhére biztosított. A pályázat benyújtási határideje 2018. május 2., ez 
indokolja a rendkívüli ülés összehívását is.   
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István és Bálint Zsolt képviselők nem voltak jelen) 
a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2018. (04.26.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra a belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása pályázati alcélra támogatás iránti kérelmet nyújt be a Fő utcai járda 
Schulek utca két behajtója közötti Dunához közelebbi 240 fm-es szakaszának felújítására az 
alábbi pénzügyi feltételekkel: 
Támogatással igényelhető összeg (50 %): 7.400.000.-Ft 
Saját forrás: 7.400.000-Ft   
Beruházás teljes költsége: 14.800.000.-Ft. 
2) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához 50%-os, azaz 7.400.000.-Ft összegű saját 
forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) 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.   
 



4 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2018. május 2. illetve a szerződéskötésre folyamatos. 
 

2. npr: Pálinka Nemzeti Tanács támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: A verseny rendezője levélben fordult az önkormányzathoz, hogy tudná-e 
támogatni 3-4 millió forinttal a rendezvényt, annak érdekében, hogy az Visegrádon kerüljön 
megtartásra május végén. Úgy gondolja, hogy a palotajátékok marketingje, ami anyagilag 
ettől kevesebb lényegesen többet hoz, mint, amit ettől a rendezvénytől várni lehet, ezért az 
előterjesztésben az A) alternatíva határozati javaslatot javasolja elfogadásra.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő A) határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István és Bálint Zsolt képviselők nem voltak jelen) 
a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2018. (04.26.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pálinka Nemzeti 
Tanács (1055 Budapest, Szent István körút 27. I/4.) pálinka népszerűsítésére tett lépései és 
elképzelései nemesek, ezért a Pálinka Nemzeti Tanács 2018. évi Pálinka Országkóstoló 
rendezvény Visegrádon történő megrendezését elvi szinten támogatja, de anyagi támogatást 
nem tud biztosítani. 
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pálinka Nemzeti Tanácsot a képviselő-
testületi döntésről írásban értesítse.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Mogyoróhegy utca 11-es út csomópontján lévő útkereszteződés felújítására 

és a Szent László utca útfelújításának többletmunkáira érkezett vállalkozói 
ajánlatok 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
Meghívott: Lenvai János műszaki ügyintéző 

 
Félegyházi András: Felkérte Lendvai János műszaki ügyintézőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Lendvai János: Amikor a vállalkozóval megnézték ezeket az utcákat, nem derült ki, hogy a 
burkolat alatt milyen elöregedett, illetve hiányzó elemek vannak. Ezek csak akkor derültek ki, 
amikor az első réteget eltávolították. Mogyoróhegy utcánál az a probléma keletkezett, hogy a 
réteg alatt nagy kőtömbök, betontömbök, mozgó részek voltak és azokat is ki kellett szedni, 
mert arra hiába aszfaltoznak rá, ugyanúgy össze fog töredezni, ezért kétrétegű aszfaltozás vált 
szükségessé. Ezen felül a Mogyoróhegy utcánál még az eredeti 55 m² helyett 96 m² felület 
alakult ki. Ez is menet közben derült ki.  
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A Szent László utcánál hasonló volt a helyzet, itt nem lehetett a porladó aszfaltrétegre 
ráaszfaltozni a kopóréteget, amit eredetileg terveztek, mert azzal a 2 cm-es réteggel együtt jött 
az alatta levő réteg is egészen a beton talpfáig, amik mozognak, tehát ennek az útnak nincs 
normális alapja. Most erre rákerült egy réteg, ami valamilyen szinten összefogja ezeket a 
talpfákat, adott egy kiegyenlítést és még a kopóréteg hiányzik róla. Itt is keletkezett 
felületnövekedés is a bontás során.  
 
Dr. Szabó Attila: A Szent László utcánál az eredeti árhoz képest 592.000,- Ft+Áfa, a 
Mogyoróhegy utcánál pedig 280.000,- Ft+Áfa a többletköltség. A többletköltség a 
költségvetésben betervezett 30 millió forintos útfelújítási keretbe belefér, tehát a forrás 
rendelkezésre áll.  
 
Lendvai János: Elmondta, hogy a vállalkozó több munkanemért például a Szent László 
utcánál a bontási, elszállítási, elhelyezési költséget nem számolt fel, illetve több helyen is az 
épített szegélyezést, lépcső-és támfal építést, murvás kiegyenlítést sem. Tehát összességében 
százezres nagyságrendű, indokolt többletmunkát nem számolt fel.  
 
Schüszterl Károly: Nem ért ezzel egyet, mert ezek az utak működő utak voltak, hogy mérte 
föl, ha négy munkából háromnál pótmunkát kér.  
 
Félegyházi András: Ezek tényleg olyan tételek, amelyek csak a bontás után látszódtak és a 
többletköltség mögött valóban többletmunka is van.  
 
Mikesy Tamás: A Mogyoróhegy utca, ami most többletmunka, az benne sem volt az eredeti 
árajánlatba.  
 
Félegyházi András: A négy munkából kettőnél nem volt meglepetés, a másik kettőnél, 
viszont sajnos volt. A négy helyett lett egy ötödik munka. 
 
Schüszterl Károly: Lehet, hogy ezek a többletköltségek a 30 millióba beleférnek, de a 
közvilágítás már nem fog beleférni, ez sehol nem hangzik el. 
 
Mikesy Tamás: De, igen, sőt ráadásul, az a lista, ami útfelújításra vár az kb. 120 millió 
forintot igényelne, tehát abból még elmarad 90 millió forint érték, mert nem fér bele egy 
évben minden.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a Mogyoróhegy utcára vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Bártfai István és Bálint Zsolt képviselők nem voltak jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2018. (04.26.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mogyoróhegy utca és 
a 11-es út csomópontján lévő aszfalt felújítási munkálatok elvégzésével az Aszfalt és Bontás 
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Kft-t (1072 Budapest, Rákóczi út 40. IV/20.) bízza meg 877.400.-Ft+27%Áfa összesen 
1.114.298.-Ft vállalkozói díjért. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő kivitelezési munkák költségét az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 13. melléklet 17. Utak 
felújítása sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Aszfalt és Bontás 
Kft képviselőjével kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a Szent László utcára vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Bártfai István és Bálint Zsolt képviselők nem voltak jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2018. (04.26.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aszfalt és Bontás Kft-
vel (1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4. em. 20.) a Visegrád Somfa utca, Malomhegy utca, 
Rákóczi utcai garázssor előtti közterület, Dobos utca, Szent László utca útépítési illetve 
útfelújítási munkáinak elvégzésére 2018. március 27-én kötött és 2018. április 19-én 
módosított vállalkozási szerződést a Szent László utca útfelújításának kivitelezése során 
felmerült többletmunkák miatt - a benyújtott árajánlatot elfogadva - a vállalkozói díj 
tekintetében ismételten módosítja, a vállalkozói díjat 592.000.-Ft+áfa összeggel 16.715.420.-
Ft+áfa bruttó 21.228.583.-Ft-ra növeli. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladatok elvégzéséhez szükséges a 
többletmunka díjával emelt díjat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. 
(II.14.) számú rendelet 13. melléklet 17. Utak felújítása sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Aszfalt és Bontás 
Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés módosítás aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

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

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
   polgármester                 jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Szám:    11/2018. 
Határozatok száma: 100-123/2018. (05.17.) 
Rendelet száma:  11/2018. (V.18.) 
    
   
 
    

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. május 17-én megtartott nyílt üléséről 
 
 

1. A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás beszámolója a feladat 2017. évi ellátásáról 

2. Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2017. 
évről  

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

4. Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról 
5. Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyvédi feladatokra 

költségvetési forrás biztosítása 
6. Visegrád Rév u. 6. (91/2 hrsz-ú) szám alatti ingatlan kisajátítására irányuló 

eljárás megindítása 
7. DIGI Kft. kérelme a Visegrád 064 hrsz-on található nagyfeszültségi oszlopon 

kiépítésre kerülő bázisállomás tárgyában  
8. Karnevál Katalin méltányossági kérelme a Visegrád, Harangvirág u. 22. szám 

alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása tárgyában hozott 82/2018. 
(04.18) Ökt. határozat felülvizsgálatára 

9. Visegrádi Városfejlesztő Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2017. 
évről  

10. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház területén megvalósuló 
WIFI4EU pályázaton való indulás 

11.  „Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár homlokzat felújítási 
munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírása 

12. Visegrád Város SZT-2 jelű Szabályozási tervének végrehajtása a Visegrád 1599, 
1602/1 és 1602/2 hrsz-ú ingatlanok (Szentgyörgypuszta köz) területén 

13. Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása iránti kérelme 
14. Visegrádi Nyár rendezvénysorozat keretében megvalósuló koncertekre vonatkozó 

megbízási szerződések jóváhagyása 
15. Név nélküli 787 hrsz-ú közterület elnevezése  
16. Mozdulj Rendes Alapítvány támogatás iránti kérelme  
17. Bártfai István képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
18.  A Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet 

módosítása az új Vt-11 jelű övezet előírásai miatt (Visegrád 1289 hrsz-ú ingatlan, 
Löffler bánya miatt)  
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19. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás tárgyú pályázaton való részvétel   

20. Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
21. Mátyás Király Művelődési Ház és Városi könyvtár igazgatói állás ideiglenes 

jelleggel történő betöltése 
22. Natura 2000 hatásbecslés elkészítésére érkezett vállalkozó ajánlatok 
23. Egyebek 

 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 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 

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila jegyző 
 
 

 
 
Távol maradt képviselő: 
 

Bártfai István 
 
 
Meghívottak: 
 

Bognár Judit     
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás intézményvezető 
 
Cseke László  
Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezető 
 
Szabados Ákos  
Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezető 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes. Bártfai István jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. 
A gyógyszertár épületének felújításával kapcsolatos előterjesztés nem tudott elkészülni a 
megfelelő tartalommal, ezért azt javasolta levenni napirendről. Van viszont 5 napirendi pont, 
melyeket pótnapirendként javasol felvenni, ezek sorrendben a következők: a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 5/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása az új Vt-11 jelű 
övezet előírásai miatt, a Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás tárgyú pályázaton való részvétel, a Mátyás Király Művelődési Ház 
és Városi könyvtár igazgatói állás ideiglenes jelleggel történő betöltése, Natura 2000 
hatásbecslés elkészítésére érkezett vállalkozó ajánlatok, Mikesy Tamás képviselő 
tiszteletdíjának felajánlása.  
Mivel a napirenddel kapcsolatosan kérdés, javaslat, illetve további módosító javaslat nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki a napirendet a kiegészítésekkel együtt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
  
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) az ülés 
napirendjét elfogadta. 
 
Félegyházi András: Szabados Ákos jelezte, hogy egy kicsit késik, ezért a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft. pénzügyi mérleg beszámolójáról szóló napirendi pontot javasolta akkor 
tárgyalni, amikor ő megérkezik. 
 

1. npr: A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás beszámolója a feladat 2017. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
Meghívott: Bognár Judit Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás intézményvezető  

 
Félegyházi András: A beszámolót előzetesen minden képviselő megkapta, felkérte Bognár 
Juditot, hogy amennyiben van kiegészíteni valója, azt tegye meg. 
 
Bognár Judit: Elmondta, hogy Furka Ágnes családsegítő látja el már hosszú évek óta a 
feladatot, akinek nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítania az érintett körökkel. Visegrádon 
továbbra is alacsony az esetszám.  
 
Schüszterl Károly: A Népjóléti Bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja. 
 
Mikesy Tamás: Tájékoztatta a testületet, hogy a Családsegítő Szolgálat működését korábban 
vizsgálta a Pest Megyei Kormányhivatal, melyről Szentendrén tartottak a polgármesterek 
részére tájékoztatást, ezen polgármester úr más elfoglaltsága miatt ő vett részt és ott 
tulajdonképpen elmondták, hogy a Szolgálat szakmai működésével, kapcsolatosan semmilyen 
komoly probléma nem merült fel. Jelezte, hogy a szociális rendeletet majd módosítani 
szükséges, ehhez az útmutatót elkészítette a Kormányhivatal.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2017. évi feladat ellátásról. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

2017. évről  
Előterjesztő: Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Félegyházi András: A beszámolót előzetesen minden képviselő megkapta, kérte Cseke 
Lászlót, amennyiben ahhoz hozzáfűzni valója van, tegye meg. 
 
Cseke László: Elmondta, hogy a Pro Visegrád gazdasági állapotát minden esetben a 
palotajátékok határozza meg.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta, 
elfogadásra javasolja.  
 
Bálint Zsolt: Örömmel látta, hogy tavaly 17 millió forinttal több volt a bevétel, mint előző 
évben, de mi volt az a ráfordítás, ami 24 millió forinttal több volt, mint az előző évben.  
 
Cseke László: A bevétel a pályázatok magasabb szintjéből adódik. A kiadások között volt jó 
néhány olyan, ami az előző évben nem, például a főbejárati kapu tavaly előtt még nem volt és 
a programokkal is egy kicsit gazdagabban tudtak megjelenni, tehát alapvetően ezek okozták 
az emelkedést.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját 
elfogadja 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
- Mikesy Tamás képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 5 fővel van 

jelen (7 főből) határozatképes –  
 

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

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István és Mikesy Tamás képviselők nem voltak 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2018. március 21 – 2018. május 17. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

- Mikesy Tamás képviselő visszatért az ülésterembe, így a Képviselő-testület 6 fővel van 
jelen (7 főből) határozatképes –  

 

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: A jegyző minden év május 31. napjáig átfogó értékelést készít, a 
jogszabály által előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően. Az írásos beszámoló 
kiküldésre került, szerencsére elmondható, hogy negatív folyamat nem indult el, a hátrányos 
helyzetű tanulók száma nem nőtt. Gyámügyi intézkedésre okot adó eset Visegrádon nem 
történt. A beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Schüszterl Károly: Népjóléti Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
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 egyhangúan 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 
103/2018. (05.17.) 
HATÁROZAT 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jegyzőnek Visegrád 
Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól készített átfogó 
értékelését jóváhagyja.  
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Pest Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.  
 

Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 
Határidő: 2018. május 31. 

 
5. npr: Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyvédi feladatokra 

költségvetési forrás biztosítása 
Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az önkormányzatnak a tavalyi évben kötött keretszerződése van a 
Jaczkovics Ügyvédi Irodával és van egy átalánydíjas ügyvédi szerződése Dr. Hock Gyulával. 
A Jaczkovics Ügyvédi Irodát a nagyobb horderejű, szélesebb kitekintésű, szakjogász 
közreműködését is igénylő feladatokkal szokta az önkormányzat megkeresni. Az idei évben a 
költségvetésben biztosított keret összeg elfogyott, mert olyan ügyeket kellett áttekinteniük 
már eddig is, mint például a CBA ügy, a termálvíz értékesítés és várható, hogy továbbra is 
lesz feladat például a CBA-val, ezért kéri, hogy további 4 millió forintot csoportosítson át 
ezekre a feladatokra. 
 
Mikesy Tamás: Az idei költségvetésbe a tavalyi kötelezettségvállalás volt betervezve, idénre 
igazából nem volt betervezve forrás, de kiderült, hogy munka viszont van, tehát szükségszerű 
az átcsoportosítás. Egyébként az átalánydíjas jogász is ugyanolyan óradíjjal dolgozik, mint a 
szakjogászok.  
 
Schüszterl Károly: Ez egy becsült összeg ez a 4 millió forint? Elég lesz, nem lehet, hogy 
majd szeptemberben újra át kell csoportosítani pénzt? 
 
Félegyházi András: Ez egy becsült összeg, egy keretösszeg, ami nem azt jelenti, hogy el is 
kell költeni, de bekövetkezhet az, hogy később még át kell csoportosítani erre.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. év 
hátralevő részének önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyvédi feladatok 
Jaczkovics Ügyvédi Iroda által történő elvégzésének finanszírozására az önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú önkormányzati rendelet 16. számú melléklet 
általános tartalék sorából az önkormányzat 2. melléklet dologi kiadások sorára 4.000.000.-
Ft-ot csoportosít át.  
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt átcsoportosítást az 
önkormányzat 2018. évi költségvetés következő módosítása során készítse elő.   
 

Határidő: 2018. szeptember 19. 
Felelős: jegyző 

 
6. npr: Visegrád Rév u. 6. (91/2 hrsz-ú) szám alatti ingatlan kisajátítására irányuló 

eljárás megindítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A legutóbbi testületi ülésen hozott döntést arról a képviselő-testület, hogy 
ismételten vételi ajánlatot tesz a Rév utca 6. szám alatti ingatlan megvásárlására, a helyi 
építési szabályzatban foglaltak érvényre juttatása érdekében. Idő közben az ingatlan 
tulajdonosától megérkezett a nemleges válasz, az önkormányzat ajánlatát nem fogadja el. 
Ezért, hogy az önkormányzat a helyi építési szabályzatban foglaltaknak érvényt tudjon 
szerezni kisajátítási eljárást kell megindítani. Ennek szakértő által becsült összege 3.900.000,- 
Ft, ami a költségvetésbe betervezésre került, de a kisajátítási eljárásban kirendelt szakértő 
ennél magasabb összeget is megállapíthat. Az eljárás megindításának nincsen akadálya. 
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság még az áprilisi ülésen tárgyalta és mivel 
ez kapcsolódik a városközpont fejlesztéséhez, ezért javasolja a képviselő-testületnek az eljárás 
megindítását.  
 
Bálint Zsolt: Azért nem akarják 5 éven belül eladni az ingatlant, mert ők nem egyenes ági 
leszármazottak és ebben az esetben adózniuk kellene, ha 5 éven belül eladják, de lehet, hogy 5 
év múlva eladnák a megajánlott árért. Tehát elgondolkodna azon, hogy a levelükben írt 
határidőt a 2020-at várja meg az önkormányzat.  
 
Félegyházi András: Ez logikus, de a levélben ez nem szerepel, hanem az szerepel, hogy 
senkivel nem hajlandó tárgyalást folytatni az ingatlan eladásáról.  
 
Mikesy Tamás: Módosító javaslatként javasolta, hogy a határozati javaslat első mondatából 
az „ingatlanok értékének felértékelődésének elősegítése” mondatrész kerüljön ki, mert 
meglátása szerint itt nem ez az elsődleges cél, hanem az élelmiszer áruház és az iskola 
kiszolgálása.  
 
Félegyházi András: Elfogadta a módosító javaslatot, így kérdezte a képviselő-testületet, aki 
Mikesy Tamás módosító javaslatával 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: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadta Mikesy Tamás 
képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Visegrád Rév u. 6. (91/2 hrsz-ú) szám alatti 
ingatlan kisajátítására irányuló eljárás megindítása kapcsán a határozati javaslatból a 
„valamint a városközponti önkormányzati ingatlanok értékének felértékelődésének 
elősegítése” szövegrész kerüljön törlésre. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel több kérdés, hozzászólás, illetőleg módosító javaslat nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot a módosítással együtt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városközpont megközelítése, az 
általános iskola kiszolgálása a kisajátításról szóló 2007. évi törvény CXXIII. törvény 
(továbbiakban: kisajátítási törvény) 2§c) pontjában meghatározott terület- és 
településrendezési célok megvalósítása érdekében a Visegrád Rév u. 6. (91/2 hrsz-ú) szám 
alatti „kivett lakóház és udvar” művelési ágú 153m2 területnagyságú ingatlan (továbbiakban: 
ingatlan) 1/1 tulajdoni hányadnak - az ingatlan megvételére irányuló, az ingatlan 
tulajdonosával és haszonélvezőjével történt sikertelen tárgyalásokat követően - 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) 
számú rendelet 13. melléklet 3. (Rév u. 6. kisajátítása) illetve a 16. számú melléklet általános 
tartalék sorok terhére biztosítja.   
3) A Képviselő-testület felhatalmazza 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.  
 

Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: DIGI Kft. kérelme a Visegrád 064 hrsz-on található nagyfeszültségi oszlopon 

kiépítésre kerülő bázisállomás tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
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Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Visegrád 064 hrsz-ú ingatlanon álló nagyfeszültségű oszlopra szeretne a 
DIGI Kft. egy bázisállomást telepíteni. Mivel a terület az önkormányzat tulajdona, ezért évi 
nettó 1 millió forint bérleti díjat ajánlott fel, melyet hosszú távon szeretne bérbe venni. 
 
Bálint Zsolt: Hol van ez a 064-es helyrajzi szám? 
 
Félegyházi András: A Gondűző előtti terület, a Duna-parton.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot a 
módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a DIGI 
Távközlési és Szolgáltató Kft. megkeresésében foglaltakat, mely szerint a Visegrád Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező 064 hrsz-ú ingatlanon álló Nagyfeszültségű 
vezetékoszlopon mobilszolgáltatást biztosító bázisállomás kiépítését tervezi.  
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1) pontban megjelölt cél megvalósítása érdekében a 
Visegrád 064 hrsz-ú ingatlan közösen kijelölt, megközelítőleg 50 m2-es területrészére a DIGI 
Kft. által becsatolt bérleti szerződés-tervezetben szereplő tartalommal 2018. június 1-től 
hosszú távú határozott időtartamra 2029. június 15-ig tartó bérleti szerződést köt évi nettó 
1.000.000.-Ft+Áfa bérleti díj ellenében.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a DIGI Kft. 
képviselőjének írásban történő tájékoztatására és a bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
8. npr: Karnevál Katalin méltányossági kérelme a Visegrád, Harangvirág u. 22. 

szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása tárgyában hozott 
82/2018. (04.18) Ökt. határozat felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A legutóbbi ülésen döntött arról a képviselő-testület, hogy a Harangvirág 
utca 22. szám alatti ingatlan jelenlegi bérlőjével jövő év január 31-ig bérleti szerződést köt 
havi 102.000,- Ft bérleti díj ellenében. Ezzel kapcsolatban a bérlő méltányossági kérelmet 
nyújtott be, mely szerint kéri, hogy a bérleti díj ne piaci alapon, hanem költségelven kerüljön 
megállapításra. A lakásrendelet szerint a bérbeadói jogokat a képviselő-testület gyakorolja, 
így a határozatot megváltoztatni a képviselő-testület hatásköre. 
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Schüszterl Károly: Mi van akkor, ha nem kapja meg a méltányosságot és felmondja a 
szerződést? Az önkormányzat felújított egy lakást, lehet, hogy ott fog akkor állni üresen. A 
Népjóléti Bizottság nem hozott döntést, a képviselő-testületet kéri, hogy döntse el, hogy akar-
e méltányosságot adni ilyen feltételekkel vagy nem. 
 
Félegyházi András: Ez egyébként is testületi hatáskör, a bizottságnak javaslattételi joga van, 
de akkor ezek szerint a Népjóléti Bizottság nem fogalmazott meg javaslatot. 
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság azért nem tárgyalta, mert ez a lakásrendelet szerint 
nem pénzügyi bizottsági hatáskör, hanem szociális. Képviselőként nem tudja, hogy ez a ház a 
jelenlegi felújított állapotban nem tudja, hogy mitől lenne költségelvű? Nem tudja, mi 
indokolja a költségtérítést. 
 
Bálint Zsolt: Ha a bérlő nem csinálta volna meg a felújítást, akkor most is lakhatna benne 56 
ezer forintért. Tehát most, hogy valamit jobbá tett, azt vele fizettetik meg, mert valaki 
megengedte neki a felújítást. Azt sem érti, hogy hogyan lehet valakivel ezt visszamenőleg 
megfizettetni. Tehát kéri a képviselőket, akik a múltkor ezt megszavazták, hogy most döntsék 
el, hogy mi legyen? 
 
Félegyházi András: Összességében úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzetben a B) 
alternatíva lehet a megoldás, ezt javasolja elfogadni a testületnek is. 
 
Schüszterl Károly: Azt tudomásul kell venni, hogy a rendelet szerint a polgármester akkor 
egy személyben dönthetett a felújításról. De az is benne volt a rendeletben, hogy a munkákat 
számlákkal kell igazolnia, ezeket viszont még nem látták. Viszont most arról kell dönteni, 
hogy a méltányosságot elfogadja-e a képviselő-testület vagy sem. 
 
Dr. Szabó Attila: A számlák kiküldésre kerülnek majd. 
 
Hintenberger András: Javasolta, hogy próbálják meg úgy megoldani ezt a helyzetet, hogy az 
elmúlt öt hónapra fizesse ki azt, ami az eredeti szerződésében volt és a következő hónaptól 
pedig az emeltet és így a bérlő eldöntheti, hogy akarja-e tovább vagy sem? A következő 
testületi ülésen pedig lehetne dönteni a bérleti szerződés hosszabbításáról, ha a bérlő akarja.  
 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy június 30-ig tolják ki azt a határidőt, ameddig a régi díjat 
fizeti, utána pedig, ha tovább is akarja bérelni, akkor az emelte összeget fizesse. 
 
Félegyházi András: Tehát június végéig ad helyt a képviselő-testület a méltányossági 
kérelemnek.  
 
Bálint Zsolt: Addig azt is jó lenne eldönteni, hogy akar-e ott bölcsődét az önkormányzat, 
mert, ha például ez a bérlő felmondja a szerződést június 30-val, akkor el kell tudni dönteni, 
hogy van-e értelme kiírni újabb pályázatot a bérletre vagy sem. Javasolja, hogy a 
Városfejlesztési Bizottság ezt tárgyalja meg. 
 
Félegyházi András: Hintenberger András képviselő úrnak volt egy módosító javaslata, 
gyakorlatilag az A) alternatívához, annak adva egy időkorlátot, június 30-at. Kérdezte a 
képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 



11 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Hintenberger 
András képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Visegrád, Harangvirág utca 22. 
szám alatti ingatlant 2018. június 30-ig 56.100,- Ft/hó bérleti díj ellenében adja ki az 
önkormányzat Karnevál Katalin bérlő részére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az ilyenképpen módosított A) alternatíva 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
109/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Karnevál Katalin 
Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása 
tárgyában hozott 82/2018. (04.18) ökt határozat felülvizsgálati kérelmének helyt ad, ezért a 
határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a 
lakbérek mértékéről” szóló 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 16. §. (5) bekezdése és 
a 20§ (3) bekezdés a) pontja alapján Karnevál Katalinnak költségelven havi 56.100.-Ft (550 
Ft/m2/hóx102m2) bérleti díj ellenében 2018. február 1-től 2018. június 30-ig határozott időre 
továbbra is bérbe adja 195/10 helyrajzi számmal bejegyzett Visegrád, Harangvirág u. 22. 
szám alatt található „lakóház, udvar” megjelölésű önkormányzati tulajdonú ingatlanát.   
A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Karnevál Katalinnal 
kötendő bérleti szerződés aláírására.” 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

2017. évről  
Előterjesztő: Szabados Ákos a Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője 

 
Félegyházi András: A beszámolót előzetesen minden képviselő megkapta, kérte Szabados 
Ákost, amennyiben ahhoz hozzáfűzni valója van, tegye meg. 
 
Szabados Ákos: Amennyiben kérdés van, szívesen válaszol. 
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Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bálint Zsolt: A könyvelő azt mondta, hogy van egy 4 millió forintos összeg, amit a 
képviselő-testület januárban szavazott meg és azt korrigálni kellett volna. 
 
Szabados Ákos: A könyvelő azt jelezte, hogy a határozatban a pénzösszeg jogcímével van 
problémája, ez az összeg azóta is ott szerepel a könyveiben a cégnek, ott szerepel a 
számlákon, a pénz azóta is megvan. Igazából könyveléstechnikai kérdés volt, tisztázni 
kellene, hogy milyen címen legyen. 
 
Bálint Zsolt: Azt mondta a könyvelő, hogy vissza kellene vonni a határozatot és más címen 
kellene adni, mert ilyen címen nem lehet hozzáférni ehhez az összeghez. 
 
Dr. Szabó Attila: Tavaly novemberben döntött a képviselő-testület arról, hogy VVF Kft. 
részére a perköltség megfizetésére tőketartalékként utalja át ezt az összeget. Nyilván 
tisztázandó, hogy a jogcím megfelelő vagy nem, mert ha törzstőkeként adja át az 
önkormányzat, akkor az alapító okiratot is módosítani kell. Annak idején ez a két lehetséges 
módozat szerepelt határozati javaslatként. Ez utóbbinak az a hátulütője, hogy ha a Kft. kifizeti 
ezt a 4 millió forintot, mert ki kell fizetnie, akkor törzstőke vesztés lép fel és azonnal össze 
kell hívni a közgyűlést, azaz a képviselő-testületet. Azért döntöttek akkor a tőketartalék 
mellett, mert akkor úgy tűnt, hogy rögtön ki kell fizetni ezt az összeget. Idő közben az által 
maradt ez ott, hogy a perköltséget nem kellett rögtön kifizetni, mert a benyújtott 
felülvizsgálati kérelem miatt a per szeptember közepéig elhúzódik. Az akkori viszonyoknak 
megfelelően a határozat szabályos és jó volt, a felülvizsgálata inkább pénzügyi, mint jogi 
kérdés.  
 
Félegyházi András: Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 

10. npr: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház területén megvalósuló 
WIFI4EU pályázaton való indulás 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A szakkórház megkereste az önkormányzatot, hogy egy ingyenes WIFI 
pályázati lehetőség nyílik meg, melyre önkormányzatok pályázhatnak és szeretnék, ha a 
kórház területén kerülne kiépítésre. A pályázat 100 %-os támogatottságú, ők vállalták a 
fenntartással járó kötelezettséget. A témát tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság a határozati 
javaslat az ő általuk megfogalmazottak alapján kerül megfogalmazásra. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 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 
111/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a WIFI4EU-hotspotok 
telepítésére kiírt, 2018. május 15. napján közzétételre kerülő pályázaton részt vesz és 
pályázatában a hotspot telepítésére a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 
területét (2025 Visegrád Gizella telep) jelöli ki. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a pályázat 
benyújtására és a szükséges szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. május 15. napját követően azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: „Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár homlokzat felújítási 

munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Elkészültek a művelődési ház homlokzat-felújítási kiviteli tervei, a tervezői 
költségbecslés alapján meghaladja a nettó 25 millió forintos értékhatárt, ezért közbeszerzés 
kiírása szükséges. Annak ellenére, hogy a kivitelezést csak jövőre tervezi az önkormányzat, 
már most indokolt a közbeszerzést lefolytatni, hogy a vállalkozók tudjanak tervezni a 
munkával. Egy közvetlen meghívásos közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, öt gazdasági 
szereplőnek kerülne kiküldésre a felhívás, az előterjesztésben részletezettek szerint. 
 
Mikesy Tamás: Pénzügyi Bizottság javasolja megindítani a közbeszerzést.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
112/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár homlokzatfelújítási munkái” 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 „Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 
homlokzatfelújítási munkái” 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 5 ajánlattevőt hív fel, melyek az alábbiak:  
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1. BAU VIP GENERAL Kft  (képviseli: Vantal László) vantal.laszlo@bauvipgeneral.hu 
2. Best Solution Konstrukt Kft. (képviseli: Hegedűs Gabriella) hegedus@felujit.com 
3. TENDER-GENERÁL Építőipari, Tervező, Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  (képviseli: Hermann János) hermann.janos@hesv.hu 
4. GEOSZOLG Kft. (képviseli: Szőke András)  
 5. Kőművészet Kő-és Műkőipari Korlátolt Felelősségű Társaság  (képviseli: Gizella 
János) info@komuveszet.hu 

 
Határidő: eljárás megindítására 2018. május 31. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

12. npr: Visegrád Város SZT-2 jelű Szabályozási tervének végrehajtása a Visegrád 
1599, 1602/1 és 1602/2 hrsz-ú ingatlanok (Szentgyörgypuszta köz) területén 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az 1599, 1602/1 és 1602/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai között egyfajta 
szokásjogi alapon kialakult egy telekhatár, így közelítették meg a 11-es főutat. Egy új vevő a 
jogi telekhatárnál lekerítette ingatlanát, ezért kialakult egy birtoksértő állapot. Ezt úgy 
oldották meg, hogy egy gyalogutat terveznek létrehozni és ez került kiszabályozásra. Illetve a 
Helyi Építési Szabályzatban a mostani nyomvonal kiszélesítése szükséges. A három ingatlan 
esetében összesen 178 m²  megvásárlásáról lenne szó 5000,- Ft/m² áron, melyet az értékbecslő 
alátámasztott. A határozati javaslat a Városfejlesztési Bizottság javaslatát foglalja magába. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bíró Andreától (1119 
Budapest, Allende park 19. IX/57.) a Visegrád 1599 hrsz-ú ingatlanból 6 m2-es – az 1598 
hrsz-ú kivett, közterület megjelölésű ingatlan, Szentgyörgypuszta köz felőli a határozat 
mellékletét képező változási vázrajzon szereplő ingatlanrészt - 30.000.-Ft-os (5.000.-Ft/m2) 
vételáron megvásárolja.    
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy dr. Szilágyi Imrénétől (1121 Budapest, Budakeszi utca 
46/A.) a Visegrád 1602/1 hrsz-ú ingatlanból 82 m2-es – az 1598 hrsz-ú kivett, közterület 
megjelölésű ingatlan, Szentgyörgypuszta köz felőli a határozat mellékletét képező változási 
vázrajzon szereplő ingatlanrészt - 410.000.-Ft-os (5.000.-Ft/m2) vételáron megvásárolja.    
3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Tóth Józseftől (2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné 
út 78.) a Visegrád 1602/2 hrsz-ú ingatlanból 90 m2-es – az 1598 hrsz-ú kivett, közterület 
megjelölésű ingatlan, Szentgyörgypuszta köz felőli a határozat mellékletét képező változási 
vázrajzon szereplő ingatlanrészt - 450.000.-Ft-os (5.000.-Ft/m2) vételáron megvásárolja.    

mailto:vantal.laszlo@bauvipgeneral.hu
mailto:hermann.janos@hesv.hu
mailto:info@komuveszet.hu
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4) A Képviselő-testület jóváhagyja a Visegrád 1598 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant 
érintő mellékletben szereplő változási vázrajz szerinti telekhatárrendezését.  
5) A Képviselő-testület az 1.,2. és a 3. pontokban szereplő vételárat az önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 16. számú melléklet általános 
tartalék sora terhére biztosítja 
6) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Bíró Andreával, Dr. 
Szilágyi Imrénével és Tóth Józseffel a telekalakítással egybekötött adásvételi szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
13. npr: Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása iránti kérelme 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmet fogalmazott 
meg. Idén azért kérnek 400.000,- Ft-ot, mert tavaly év végén a likviditási problémáik miatt 
300.000,- Ft az idei keretből már megszavazott a képviselő-testület és kifizetésre is került. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
114/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 400.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat (Visegrád, Fő u. 81.) 
részére a 2018. évben az általa szervezett közösségépítő programok, rendezvények 
megvalósítására valamint a nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaira. 
2) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott támogatási összeget az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 15. számú a működési 
célú támogatás, pénzeszköz átadás melléklet 6. (Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatása) sora terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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14. npr: Visegrádi Nyár rendezvénysorozat keretében megvalósuló koncertekre 
vonatkozó megbízási szerződések jóváhagyása 
Előterjesztő: Mikesy Tamás Művelődési Ház igazgatója 

 
Mikesy Tamás: A Visegrádi Nyár programsorozata már összeállt, miután az önkormányzat a 
megrendelője több fellépésnek és a megbízási díjak néhány esetben meghaladják az 500.000,- 
Ft-os összeghatárt, ezért a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Visegrádi Nyár 
2018” rendezvénysorozat keretében megrendeli 

- a V. VisegRock fesztivál, Tűzkerék Alapítvány 2018. június 8-9-én tartandó előadását 
bruttó 2.500.000.-Ft értékben,  
- a II. EtnoGrád fesztivál, Ferenczi György és a Rackajam 2018. július 22-én tartandó 
előadását bruttó 700.000.-Ft értékben,  
- a Heureka Swing Big Band 2018. augusztus 19-én tartandó koncertjét bruttó 
600.000.-Ft értékben, valamint  
- a Jazzation énekegyüttes 2018. augusztus 25-én tartandó koncertjét bruttó 500.000,- 
Ft értékben.  

2) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott összegeket, összesen bruttó 4.300.000,- 
Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati 
rendelet dologi kiadások sora terhére biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott 
szervezetekkel, előadókkal kötendő megbízási szerződések aláírására. 

 
Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

15. npr: Név nélküli 787 hrsz-ú közterület elnevezése  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A 787 hrsz-ú ingatlan a Feketehegy utcát és a Rigó utcát összekötő 
közterület. A Közművelődési Bizottság a Feketehegy lejtő elnevezést javasolja. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve további javaslat nem volt, kérdezte 
a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 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 
116/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1)Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. június 1-i hatállyal 
a Visegrád Feketehegy utcából nyíló 787 hrsz-ú közterületet „Feketehegy lejtő”-nek nevezi el.  
2) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban újonnan elnevezésre került, 
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 név utcanévjegyzéken történő 
átvezetéséről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2. pont esetében 2018. június 30. 
3. pont esetében 2018. június 30. 
4. pont esetében 2018. június 1. 
Felelős: 3. pont esetében jegyző 
4. pont esetében polgármester 
5. pont esetében jegyző 
 

16. npr: Mozdulj Rendes Alapítvány támogatás iránti kérelme  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A képviselő-testület korábbi ülésén már tárgyalta a kérelmet, akkor kérte az 
alapítványt, hogy készítsen tételes költségvetést a rendezvényről, melyet azóta el is küldött. A 
verseny nem májusban kerül megrendezésre, hanem októberben. Mind a Közművelődési, 
mint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és az általuk megfogalmazott javaslat került 
megfogalmazásra a határozati javaslatba. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolta még, hogy a területet majd 
ingyen bocsássa rendelkezésre az alapítványnak. 
 
Bálint Zsolt: Mire fogja költeni ezt a pénzt? Hol fog megjelenni a rendezvény reklámja? 
 
Mikesy Tamás: Amikor a bizottság ennek a tartalmát megismerve döntött a 
megvalósíthatóságról meg a pénzügyi fedezetről, akkor látta azt, hogy korábban hasonló 
rendezvényekre is megszavazott ilyen összegeket. A Kulturális Bizottság úgy gondolja, hogy 
erre az eseményre érdemes fordítani, mert ez egy Visegrádra való rendezvény. A Pénzügyi 
Bizottság pedig azt mondta, hogy a kérésüket a 650.000,- Ft-ot nem tudja támogatni, de a 
többi hasonló rendezvénnyel összhangban 350.000,- Ft-ot megér.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve további 
javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mozdulj Rendes 
Alapítvány (2500 Esztergom, Vasas utca 18.) támogatási kérelmét elfogadja és a 2018. 
október 14-én megrendezésre kerülő „V4 Visegrád Csúcstámadás” sportrendezvényt 
350.000,- Ft-al támogatja. 
2.) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott támogatás összegét az önkormányzat 
2018. évi költségvetésében 15. számú „működési célú támogatás, pénzeszköz átadás” 
melléklet 17. sora (Csúcstámadás Mozdulj Rendes Alapítvány) terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Mozdulj Rendes 
Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr: Bártfai István képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Előterjesztő: Bártfai István képviselő 
 
Félegyházi András: Bártfai István képviselő a 2018. évre járó január havi tiszteletdíjának 
összegét 76.200,- Ft-ot a Szent György Lovagrendnek ajánlja fel működési költségekre, 
valamint eszköz beszerzésre. Kérdezte a képviselőket, aki ezt jóváhagyólag elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
118/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bártfai István képviselő 2018. év január hónapra járó, 1 havi tiszteletdíjának megfelelő 
összeg, azaz 76.200.- Ft a Szent György Lovagrend (2025 Visegrád, Fő u. 81.) részére történő 
felajánlását, működési költségekre, valamint eszköz beszerzésre. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Szent György 
Lovagrenddel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

18. npr: A Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet 
módosítása az új Vt-11 jelű övezet előírásai miatt (Visegrád 1289 hrsz-ú ingatlan, 
Löffler bánya miatt)  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
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Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A képviselő-testület döntött már korábban arról, hogy a beruházó 
kérésének megfelelően a HÉSZ módosítását elindítja. A bizottság többször, több körben 
tárgyalta, a legutóbbi testületi ülésen a képviselő-testület javasolta is, hogy kerüljön 
benyújtásra az állami főépítészhez véleményezésre. Ez a vélemény megérkezett, kifogást nem 
emelt. Gyakorlatilag egy új övezeti előírás kerül majd a HÉSZ-be, illetve a korábban Ü-7-es 
jelölésű övezet megszűnik és az erre vonatkozó előírást kell ezért hatályon kívül helyezni. 
Rendeletről lévén szó minősített többség szükséges az elfogadásához. 
 
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 egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) megalkotta a 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (V.18.) önkormányzati 
rendeletét „a Helyi Építési Szabályzatról” szóló 5/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.  

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete 
„ a Helyi Építési Szabályzatról” szóló  

5/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról” 
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

19. npr: Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás tárgyú pályázaton való részvétel   
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

Félegyházi András: Megkereste az önkormányzatot egy pályázatíró cég, és egy 
önkormányzatok számára most megnyílt pályázati lehetőségre hívta fel a figyelmet. Ez a 
pályázat az unió által finanszírozott, Visegrád számára az lehet a haszna, hogy el tud készülni 
egy olyan települési klímastratégia, amit egyébként előbb-utóbb saját forrásból úgyis meg 
kellene majd csinálni. A finanszírozás 100%-os, tehát önerőt nem kell beletenni, a 
megvalósítás során lesz munkája a pénzügyi elszámolás kapcsán a pénzügyi csoportnak, a 
honlappal való kezeléssel kapcsolatosan az azzal dolgozóknak, de úgy gondolja, hogy nem 
lesz vállalhatatlan a többlet teher. A dokumentációknak, eredményeknek a honlapon való 
megjelenését kell majd biztosítani 3 évig, ez a fenntartási kötelezettség. A Városfejlesztési 
Bizottság támogatta, a Kulturális Bizottság viszont nem. 
 
Bálint Zsolt: A pályázattal egy cég lesz megbízva és ő fogja megcsinálni, tehát a hivatalnak 
nem lesz ez feladata. 
 
Félegyházi András: Igen, a hivatalnak a közzététellel, az adatszolgáltatással és pénzügyi 
részével lesz dolga.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint ennek megalkotása azért fontos, mert a 
jövőben számos pályázatnál ez kötelező elem lesz. Kéri, hogy vizsgálják meg annak 
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lehetőségét, hogy ebből egy didaktikus anyagot lehessen csinálni, amit például a visegrádi 
általános iskolásoknak egy tanórányi prezentációra fel lehessen majd használni. Ami 
kézzelfoghatóan mutatja be a visegrádi gyerekeknek, hogy mit is jelent a klímaváltozás.  
 
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 egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
119/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
„Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” 
című (kódszám:KEHOP-1.2.1) pályázati felhívás kapcsán a helyi települési klímastratégia 
elkészítésére, a klímahatások közül elsősorban a természetvédelemre és az épített környezetre 
gyakorolt hatások kapcsán a szemléletformálásra, ennek keretében települési figyelemfelhívó 
akciók megvalósítására, kreatív és játékos foglalkozások szervezésére, a települési 
programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok 
megszervezésére és lebonyolítására, valamint a projektgazda honlapján belül a projekt 
számára aloldal létrehozására és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett 
eseményekkel való folyamatos feltöltésére, frissítésére.   
2) A Képviselő-testület a pályázati felhívásban szereplő fenntartási kötelezettséget vállalja, 
továbbá vállalja, hogy projektje megvalósításával hozzájárul az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és - kezelés előmozdításához, valamint a 
klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtéséhez, 
a társadalom klímatudatosságának eléréséhez.  
A pályázati dokumentáció összeállítását a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzési 
eljárások rendjéről szóló szabályzat előírásai alapján kiválasztott külső pályázatíró cég végzi 
el a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 5%-áért.  
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: 2018. július 30. illetve a szerződéskötésre folyamatos. 
 

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

Félegyházi András: Mikesy Tamás képviselő a 2018. évi április, május havi tiszteletdíját a 
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium részére tagdíj és szociális támogatás céljára ajánlja 
fel. A felajánlás a képviselői tiszteletdíj járulékokkal növelt összegére vonatkozik, azaz 
összesen 152.400,- Ft. Kérdezte a képviselőket, aki ezt jóváhagyólag elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 



21 
 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag 
elfogadja Mikesy Tamás képviselő 2018. év április, május hónapra járó tiszteletdíjának, 
152.400,- Ft-nak a felajánlását a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium (2500 Esztergom, 
Bottyán János u. 10.) támogatására. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
21. npr: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi könyvtár igazgatói állás ideiglenes 

jelleggel történő betöltése 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Művelődési Ház igazgatói megbízása április 30-val lejárt. A vezető 
megbízás 5 évre kerül kiírásra, ezért erre pályázatot kell kiírnia a képviselő-testületnek. Az 
átmeneti időszakra, 2018. augusztus 31-ig, míg a pályázat lebonyolításra kerül, ideiglenes 
jelleggel meg kell bízni a jelenlegi igazgatót, Mikesy Tamást, a jelenlegi bérezés mellett. 
 
Félegyházi András: A határozati javaslatban a Közművelődési Bizottság javaslata szerepel, 
maga is egyetértett a bizottság azon javaslatával, hogy a pályázati kiírásról most ne döntsön a 
képviselő-testület, mert azt az eddigi gyakorlatnak megfelelően, körültekintéssel kellene 
megfogalmazni, különös tekintettel arra, hogy a vezetői megbízás, illetve jogviszony akár 
elválasztható lenne, mint ahogy más intézménynél ez gyakorlat.  
Javasolta módosítani a határozati javaslatban a megbízás kezdő dátumát 2018. május 17-re, 
kérdezte a képviselőket, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Félegyházi András 
polgármester azon módosító javaslatát, mely szerint 2018. május 17-től bízza meg Mikesy 
Tamást a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátásával. 
 

Határidő: 2018. május 31. 



22 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt a határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. május 17. napjától 
a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói álláshely betöltésére kiírt 
pályázat elbírálásáig, legfeljebb 2018. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra ideiglenesen 
megbízza a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátásával Mikesy Tamást, az intézmény igazgatóját, havi bruttó illetményét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény alapján a következőben 
állapítja meg: 

 Alapilletmény (Ft):     177.165.- 
Garantált bérminimum kiegészítés (Ft):      3.335.- 
Munkáltatói döntés alapján illetményeltérítés (Ft): 115.400.-  
Vezetői pótlék (Ft):         50.000.- 
Kulturális illetménypótlék (Ft):     26.600.- 

 MINDÖSSZESEN:                372.500.-Ft. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert a szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételére.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Félegyházi András polgármester 
 

22. npr: Natura 2000 hatásbecslés elkészítésére érkezett vállalkozó ajánlatok 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A településszerkezeti terv felülvizsgálata folyamatban van, a Duna Ipoly 
Nemzeti Park észrevétellel élt, mely szerint hat visegrádi terület átsorolásához Natura 2000 
hatásbecslés szükséges. Ezek a helyszínek a Kisoroszi rév melletti parkoló, a Nagyvillám 
területe, a Fellegvár térsége, a Palota romjai, a Pázmány Péter utca és Zách Klára utca 
környéke, valamint az Alsó-Diós.  Az árajánlatok az előterjesztésben kerültek részletezésre.  
A tervezett Településszerkezeti Terven 1. sorszámú helyszín esetében Visnyovszki András, a 
Kisoroszi rév mellett tervezett parkoló építtetője vállalta a vállalkozói díj megfizetését, a többi 
helyszín vonatkozásában a pénzügyi fedezet a költségvetésben 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 egyhangúan 6 igen szavazattal,   
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2018. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Településszerkezeti tervének felülvizsgálata kapcsán szükséges Natura 2000 hatásbecslés 
elkészítésével, a tervezett Településszerkezeti Terven 1, 10, 11, 14, 20 és 47. sorszámmal jelölt 
helyszínek esetében - a kedvezőbb árajánlat alapján – 550.000.-Ft+27%Áfa, bruttó 698.500.-
Ft vállalkozói díj ellenében az URBANITAS’2000 Környezet- és Energiagazdálkodási Kft-t 
(1192 Budapest, Kós Károly tér 7.) bízza meg. 
2) A képviselő-testület a tervezett Településszerkezeti Terven 10, 11, 14, 20 és 47. sorszámú 
helyszínek esetén a Natura 2000 hatásbecslés elkészítésének a költségét, 425.000.-
Ft+27%Áfa, bruttó 539.750.-Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. 
(II.14.) számú rendelet 13. melléklet 4.  „Településrendezéssel kapcsolatos tervek” sora 
terhére biztosítja.   
A tervezett Településszerkezeti Terven 1. sorszámú helyszín esetén a Natura 2000 
hatásbecslés elkészítésének a költségét, 125.000.-Ft+27%Áfa, bruttó 158.750.-Ft-ot 
Visnyovszki András (2025 Visegrád, Fő u. 127.) finanszírozza.  
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az URBANITAS’2000 
Környezet- és Energiagazdálkodási Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

23. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Beszámolt néhány, az elmúlt hónapban történt eseményről: 

- elkészült a 11-es főút felújítása, köszöni a kivitelező munkáját és az arra közlekedők 
türelmét  

- a Rév utca - Nagy Lajos király utca szakaszon a DMRV Zrt. nyomóvezetéket cserél, 
kéri az ott közlekedők türelmét 

- a CBA áruházzal kapcsolatban a városi honlapon és a facebook oldalon folyamatosan 
tájékoztatjuk a közvéleményt az egyeztetések eseményeiről 

- folyamatban van az árvízvédelmi gát II. ütemének kivitelezése a rév és az óvoda 
közötti szakaszon, nem tud az ütemtervtől való eltérésről, mely szerint ez a szakasz a 
Palotajátékokra elkészül. A múlt héten érkezett egy felszólítás a földművel 
kapcsolatosan a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi 
Hatósági Főosztályától tekintettel a nagyvízi meder kezelési terv időközbeni 
elfogadására, azaz az engedély kiadása óta történő elfogadására és hatálybalépésére, 
illetve arra, hogy a kivitelező az ott talált ideiglenes depóniának tekinthető művet 
végigkutatta és a földmű áttervezésére szólította fel az önkormányzatot, melyet június 
15-ig kell megtenni. Ezzel kapcsolatosan az irányító hatósággal kezdeményezett 
egyeztetést, hiszen ez jelentős többletköltséggel bír, illetve egyeztették a sportpályával 
kapcsolatos érintettséget a Városfejlesztési Bizottsággal. Ebben a tekintetben 
kezelhető lesz a kérdés, itt inkább a pénzügyi része a sarkalatos pont, várhatóan jövő 
héten fognak erre iránymutatást kapni. 
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- folyamatban van az iskola építés, a kivitelező és a Nemzeti Sportközpontok azt ígéri, 
hogy szeptember 1-re készen lesz 

- az elmúlt hónapban befejeződtek út és járda felújítások, köszöni a kivitelezők 
munkáját és az érintett lakók, illetve arra közlekedők türelmét  

- folyamatban vannak a buszmegállók kivitelezései, köszöni a VKG csoport munkáját 
- köszönetet mondott mindenkinek, aki a tegnapi napon a Görgei lépcsőn a Görgei 

szobor felavatásán, illetve előkészítésén részt vett 
 
Schüszterl Károly: Elmondta, hogy többen megkeresték azzal, hogy elindult a kormány által  
az a bizonyos gázfűtéssel kapcsolatos visszatérítés, de akik fával fűtenek, azok kérdezik, hogy 
ővelük mi lesz, azt mondják, hogy az önkormányzatoknál kell ezt igényelni. 
 
Dr. Szabó Attila: A médiában jelent meg, az, hogy az egyszeri 12 ezer forintos gázár 
kompenzációt a fával fűtők is megkaphatják. Viszont a jogszabályi rendelkezések értelmében 
ez azokon a településeken lehetséges, ahol nincs gáz bevezetve, illetőleg ha szociális jellegű 
tűzifa pályázaton kapott fát az önkormányzat. Jelenleg Visegrádon egyik feltétel sem teljesül, 
így Visegrádon ebben a 12 ezer forintos kompenzációban senki nem részesül. Ha valaki 
szociálisan rászorult, az, mint eddig is támogatási igényt nyújthat be és az a Népjóléti 
Bizottság javaslatára elbírálásra kerül. 
 
Félegyházi András: Alpolgármester úr jelezte, hogy az önkormányzati utak rekonstrukciója 
kapcsán Bálint Zsolt, Dr. Kucsera Tamás Gergely és Mikesy Tamás felajánlották képviselői 
tiszteletdíjuk egy részét, hogy a Berkenye utca nem elég jól sikerült szakaszát, valamint a 11-
es út egyébként veszélyes torkolatát az Aszfalt és Bontás Kft rendbe tudja tenni.  
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy a Sirály étterem tulajdonosát kérjék fel arra, hogy a Rév utcában a 
fagyizó tábláját ne az úttestre tegye ki. 
 
Félegyházi András: Köszöni az észrevételt, de mint ismeretes a Rév utca nem az 
önkormányzat fenntartásában van, de megkérik a tulajdonost.  
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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eljárás további szünetelése  



2 
 

 

 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 29-én 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képviselők:      

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

    Hintenberger András 
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. Halmschlager Antal Reha Invest Kft. ügyvezetője, Dr. Barna 
Péter ügyvéd jelezte részben írásban, részben szóban, hogy a mai ülésen nem tudnak részt 
venni, annak ellenére, hogy jelenlétük nagyon fontos lenne részben a nagy közérdeklődés 
miatt, részben, hogy személyesen is megerősítsék a szándékuk fontosságát és az esetleges 
kérdésekre válaszolni tudjanak.  
A mai ülésnek egyetlen napirendje van a kiküldött meghívó szerint, mivel azzal kapcsolatosan 
kérdés, illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a napirendet a 
kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
  
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Visegrád 92 hrsz-ú ingatlan (élelmiszer áruház, CBA épület) kisajátítására 
indult eljárás további szünetelése  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Április 16-án volt ebben a kérdésben legutoljára testületi ülés, mert azt 
megelőzően a Reha Invest képviseletében az ügyvéd úr kérte, javasolta, hogy a kisajátítási 
eljárást szüneteltessék, hogy hátha ebben az időszakban sikerül olyan egyezséget találni, ami 
mégiscsak megvalósulási pályára helyezi az élelmiszer áruház ügyét. A kisajátítási eljárás az 
fejlesztési területet feltáró, új építésű áruház építését lehetővé tevő eszköz. Az új áruház az a 
terv, melyet CBA tulajdonosának, az ő finanszírozásával együttesen vázolt fel az 
önkormányzat. Az ezzel kapcsolatos kisajátítási eljárás szüneteltetésére a képviselő-testület 
április 16-án a polgármesternek felhatalmazást adott, így az aznapi tárgyaláson az 
kezdeményezte a szüneteltetést. Ez 2018. május 31-ig tarthat a képviselő-testület határozata, 
illetve a kérésnek megfelelően. Idő közben több alkalommal is egyeztettek a cég 
képviselőivel, ahol ők egy harmadik alternatívát vetettek fel, mely egy új eljárásrendet hoz a 
történetben. Ennek lényege röviden az, hogy a meglévő épületet újítanák fel, esetlegesen 
bővítenék. A múlt heti tárgyaláson az körvonalazódott, hogy az önkormányzatnak el kell 
döntenie, hogy helyt ad-e  ennek az új beruházói kérdésnek, ezzel feladva a 14 éve  hatályban 
lévő szabályozási koncepciót, módosítva a rendezési tervet és szünetelteti-e ismét a 
kisajátítási eljárást arra az időszakra, mely alkalmas arra, hogy a beruházó bemutassa 
látványtervekben is a felújítás, fejlesztés képét. Erre vonatkozóan az előterjesztés 
mellékletében szereplő levélben a cég képviseletében eljáró ügyvéd 2018. június 20-át jelölte 
meg. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat azt tartalmazza, hogy a június 20-i 
beadási időpont után két hetet adjon magának az önkormányzat arra vonatkozóan, hogy ez a 
felújítási koncepció, amit ők megfogalmaznak jó-e, elfogadható-e vagy nem. Ha abban az 
esetben, ha nem, akkor július 6-val újra indul a kisajátítási eljárás. Ha a koncepció 
elfogadható lesz, akkor a 2018. szeptember 5-i testületi ülésre kellene összeállítani az egész 
beruházás pénzügyi, gazdasági, jogi szerződéses részleteit.  
 
Bártfai István: A kisajátítási eljárás folyik valameddig, van-e ennek költsége? 
 
Félegyházi András: Az eljáró hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal, az eljárás szünetelteti 
összesen 6 hónapra lehet. Eljárási költsége ennek nincs, költséget a jogi képviselet okozhat.  
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Bártfai István: Elmondta, hogy ő most nem adná meg ezt a határidő lehetőséget, mert 
szeretné látni végre valami konkrétumot.   
 
Félegyházi András: Érti a türelmetlenséget, de úgy gondolja, hogy ezt a hónapot még várják 
ki. 
 
Dr. Szabó Attila: Most jelenleg május 31-ig kérték a felek az eljárás megszüntetését, az 
eljárás már olyan szakaszban van, hogy gyakorlatilag már a határozatot fogják meghozni 
abban az esetben, ha felek nem kérik az eljárás további meghosszabbítását.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Egyfelől megnyitottak egy olyan témát, ami gyakorlatilag a 
rendezési terv módosítása mentén megvalósítható lenne és véleménye szerint az fontos, hogy 
hangsúlyt kapjon, hogy az utolsó egyeztetés során derült ki, hogy nem gondolkoznak 
bővítésben, hanem kizárólag rekonstrukcióban. Ez önmagában az önkormányzatnak is egy új 
információ volt. Érdemes leszögezni azt is, hogy ők azért gondolkodnak ebben, mert nyilván 
a legrövidebb úton-módon szeretnék megvalósítani ezt a felújítást. Olyan időszakra 
ütemezhessék, amikor a legkisebb a visegrádi turistaforgalom, és hogy a lehető legkorábban 
megcsinálhassák. Tehát ők kimondták, hogy a lehető leggyorsabban akarnak cselekedni, a 
lehető legrövidebb idő alatt, tehát úgy gondolja, hogy az ő logikájukkal lehetne lezárni a 
további időhúzást. Ahhoz, hogy ez részükről tényleg tartható legyen, akkor azt kell mondani, 
hogy július 6-án itt a vége. Azért, hogy július 6. és szeptember 5. között el kellene jutni egy 
településfejlesztési szerződéshez, illetve ahhoz még településrendezési tervet kell módosítani. 
Ezt viszont nagyon gyorsan végig kellene vinni ahhoz, hogy Halmschláger úrék a jövő év első 
harmadában véghez tudják vinni a felújítást. Úgy gondolja, hogy június 20-ig egészítsék ki a 
látványterveket egy becsült költségvetéssel is, amiből látszik ez mennyibe fog kerülni és 
rendelkezésükre áll-e ez az összeg.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testületen nem fog múlni, hogy egy 
rendkívüli testületi ülésen döntsön a településfejlesztési szerződésről, de a legkésőbbi időpont 
véleménye szerint a szeptember 5. Az ütemezéssel és garanciavállalásokkal együtt készítendő 
látványterv úgy gondolja, hogy reális kérés lehet az önkormányzattól.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a beruházással kapcsolatban nagyon szkeptikus, mert az, 
hogy a mai ülésen nem jelentek meg, az is annak a tanújele, hogy Halmschláger úrék nem 
hajlandóak változtatni az eddigi stílusukon, hogy kicsit is hatékonyabban és gyorsabban 
lehessen haladni ebben az ügyben. A megbeszélésen kérte tőlük, hogy június 1-ig juttassák el 
az önkormányzatnak, hogy milyen garanciát tudnak vállalni a beruházásra, és milyen 
ütemtervet gondolnak el. Ígéretet nem tettek arra, hogy át is küldik. Úgy gondolja, hogy 
felelősen csak úgy lehet dönteni, ha valóban érdemben megvizsgálja az önkormányzat az ő 
javaslatukat, ennek a hat évnek ez az egy hónap már nem fog sokat jelenteni, de ezzel tudja 
bizonyítani az önkormányzat, hogy ehhez az ügyhöz mindig maximálisan pozitívan és 
jóindulattal állt hozzá. A július 6-ig terjedő időszakban az önkormányzat is át tudja gondolni, 
hogy mit szeretne csinálni és a város lakosainak is hírül kell adni ezalatt az időszak alatt, hogy 
ebben a kérdésben komoly problémák vannak.  
 
Schüszterl Károly: Úgy gondolja, hogy nem kellene július 6-ig határidőt adni, mert ha ők 
valóban komolyan gondolják, akkor két hét alatt is be tudná ezt nyújtani. Az önkormányzat 
már így is sokat engedett idáig, ő meg csak hitegeti az önkormányzatot. Tehát azt javasolja, 
hogy csak 2018. június 15-ig szüneteltesse az önkormányzat az eljárást, ha addig nem hozza 
az anyagot a Halmschláger Úr.  
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Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak kell, hogy legyen elég ideje 
arra, hogy az ő beadott anyagát komolyan, és érdemben megvizsgálja. Ezzel a javaslattal úgy 
gondolja, hogy az önkormányzat magát hozza nehéz helyzetbe.  
 
Hintenberger András: A rendezési tervben 14 éve él az építési korlátozás, de volt-e 
akadálya ez annak, hogy a belső és külső terére akár egy kicsit is kölcsön a 20 éves fennállása 
óta a CBA tulajdonosa? Ha jól érti az előterjesztést, akkor a tulajdonos olyan felújítást 
tervezne, ami inkább az állagmegóvás kategóriája, ami nem igényel építési engedélyezési 
eljárást. Ha ez így van, akkor úgy gondolja, hogy először végezze el az állagmegóvást és az 
önkormányzat csak utána vegye le  a korlátozásokat az ingatlanról. Tehát a szerződésekben az 
legyen, hogy először felújít, majd állag megóv, azután kezdődik településfejlesztési 
szerződéssel az a folyamat, amivel a korlátozásokat leveszik vagy szűkítik. 
 
Félegyházi András: A rendezési terv jelenleg sem tiltja meg a karbantartást az ingatlan 
tulajdonosának, vagy, hogy mondjuk a tetőt megjavítsa, vagy a gazt kihúzza a ház mellől, 
Tehát a rendezési terv lehetőséget adott volna arra, hogy ez az épület akár kívül, akár belül 
tisztességes jó karban lévő épület lehessen. 
A felújítást - melynek tartalma még pontosan nem ismert – úgy próbálják majd tervezni, hogy 
ne legyen építési engedély köteles, hiszen akkor ez gyorsabban lebonyolítható. Viszont azért 
kezdeményezték a rendezési terv módosítását, hogy a felújításba betett befektetés ne legyen 
egy továbbra is ott lévő szabályozási vonal miatt veszélyben. A rendezési terv átfutási ideje 
viszont lényegesen hosszabb, mint amit előrevetítettek és ennek az ütemezését rendezhetné a 
településrendezési és egyéb szerződéses rendszer, amit legkésőbb szeptember elejére kellene 
összeállítani, abban az esetben, ha most ezt a mostani határozati javaslatot elfogadja a 
képviselő-testület.  
 
Bálint Zsolt: Korábban nagyon bízott benne, hogy létrejöhet a Halmschláger úr által ígért 
CBA Príma áruház, de már látja, hogy biztosan nem fog megvalósulni. Számára egyetlen egy 
feltétel volt, hogy ezt meg tudja szavazni, hogy Halmschláger úr itt üljön a testület előtt és a 
tévé nyilvánossága előtt elmondja, hogy mit szeretne, de sajnos nem jött el, ezért biztos, hogy 
nemmel fog szavazni.  
 
Félegyházi András: Tehát június 20-ig az önkormányzat vár egy olyan látványtervet, 
amelyik bemutatja a tervezett felújítást, illetve bolt belső hangulatát is mindenképpen 
felvillantja. Ezen kívül tartalmaznia kell a projekt becsült költségét, a projekt időbeli, 
pénzügyi, jogi értelembe értelmezhető vázlatát, tehát egy projekttervet.  
 
Mikesy Tamás: A garancia a legfontosabb, tehát ezt mindenképpen tartalmaznia kell. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Javasolja, hogy egészítsék ki a határozati javaslatot azzal, 
hogy amennyiben június 20-ig nem érkezik meg az önkormányzat által kért tartalommal az 
anyag, akkor a polgármester urat felhatalmazza a testület a kisajátítási eljárás 
szüneteltetésének megszüntetésére. Lehet-e ilyet csinálni? 
 
Dr. Szabó Attila: A közigazgatási törvény szerint a szünetelési időn belül bármikor 
bármelyik fél kérheti az eljárás folytatását.  
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Dr. Kucsera Tamás Gergely: Fontos az is, hogy amennyiben nem értelmezhető az anyag, 
vagy akár egy önkormányzat által kért elem is hiányzik, akkor nem érkezettként értelmezhető 
és az eljárás folytatását fogja kérni az önkormányzat. 
 
Félegyházi András: Erre tulajdonképpen az ügyvéd úr is utal a legutóbb tett nyilatkozatában, 
hogy amennyiben a megadott határnapig a felújítási dokumentáció és látványtervek nem 
kerülnek benyújtásra, a Reha Invest Kft. hozzájárul, hogy a kisajátítási eljárást az 
önkormányzat június 20. után folytatásra kerüljön.  
Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt a módosító javaslatok szavazására kérte fel a 
képviselő-testületet.  
Schüszterl Károly képviselő úr javasolta, hogy a kisajátítási eljárás további szüneteltetését 
június 15-ig kérje az önkormányzat, tehát ez azt jelenti, hogy az ő általuk javasolt június 20-i 
határidő június 14-re módosulna. Kérdezte a képviselő-testület, aki az imént ismertetett 
módosító indítványt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 6 nem szavazattal 
Schüszterl Károly képviselő módosító indítványát nem fogadta el. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Korábbi módosító javaslatát kiegészítve javasolja továbbá, 
hogy a határozati javaslat szövegébe az is kerüljön kiegészítésre, hogy amennyiben a Reha 
Invest Kft. által készítendő az élelmiszer áruház külső és belső átalakítására vonatkozó 
valamennyi elemet tartalmazó felújítási tervdokumentációja nem érkezik meg 2018. június 
20-ig, akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2018. június 21-én 
kezdeményezze a kisajátítási eljárás szüneteltetésének megszüntetését. 
 
Félegyházi András: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester úr első módosító javaslata 
arra vonatkozott, hogy a Reha Invest Kft. által készítendő anyag tartalmazza a 
projektütemezést, a projekt költségvetést és a garanciára nyilatkozatot. Kérdezte a 
képviselőket, aki a határozati javaslat kiegészítését a várt tartalomvázlat nevesítésére 
vonatkozóan 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 
124/2018. (05.29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr. 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Reha Invest 
Kft. által készítendő az élelmiszer áruház külső és belső átalakítására vonatkozó felújítási 
tervdokumentációja egészüljön ki a projektütemezéssel, projektköltségvetéssel, valamint a 
garancia nyilatkozattal.   
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
úr imént ismertetett második módosító javaslatát a kisajátítási eljárás megindítására 
hatalmazza fel a polgármestert, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2018. (05.29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr. 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint amennyiben a 
Reha Invest Kft. által készítendő az élelmiszer áruház külső és belső átalakítására vonatkozó 
valamennyi elemet tartalmazó felújítási tervdokumentációja nem érkezik meg 2018. június 20-
ig, akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2018. június 21-én 
kezdeményezze Pest Megyei Kormányhivatalnál PE/047/00049/2018-as számon folyamatban 
lévő kisajátítási eljárás szüneteltetésének megszüntetését.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot, az imént elfogadott módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2018. (05.29.) 
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 Pest 
Megyei Kormányhivatalnál PE/047/00049/2018-as számon folyamatban lévő kisajátítási 
eljárás 2018. július 6-ig történő további szünetelését kérelmezi. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Visegrád Város Önkormányzat nevében 
a kisajátítási eljárás újabb szünetelés iránti kérelem megtételére. 
3) A Képviselő-testület felszólítja a Reha Invest Kft-t, hogy a Visegrád, Rév u. 10. (92 hrsz-ú) 
szám alatti „kivett áruház” művelési ágú, 975 m2 területnagyságú ingatlanon jelenleg álló 
épületnek, és környezetének külső és belső átalakítására vonatkozó, látványterv szinten 
kimunkált tervét, továbbá a projekt megvalósításának ütemezését, a projekt költségvetését, 
valamint a projektterv ütemezett megvalósítására vonatkozó garancia nyilatkozatot – melyben 
a beruházó nyilatkozik arról, hogy a benyújtott projekttervben foglaltak reálisak, azt 
finanszírozni tudja, illetve a projekt nem teljesülése esetére milyen garanciát vállal  – a 
Képviselő Testület részére – legkésőbb – 2018. június 20. napjáig megvitatásra alkalmas 
minőségben megvitatásra és véleményezésre nyújtsa be. 
4) Amennyiben a Reha Invest Kft. 2018. június 20-ig nem nyújtja be a valamennyi elemet 
tartalmazó felújítási tervdokumentációt, úgy a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Visegrád Város Önkormányzat nevében 2018. június 21-én 
kezdeményezze Pest Megyei Kormányhivatalnál PE/047/00049/2018-as számon folyamatban 
lévő kisajátítási eljárás szüneteltetésének megszüntetését.  
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Határidő: 2018. május 31. 
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:    13/2018. 
Határozatok száma: 127-145/2018. (06.20.) 
Rendelet száma:  12/2018. (VI.21.) 
   13/2018. (VI.21.) 
   14/2018. (VI.21.) 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. június 20-án megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

1. A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolója a 2017. évben végzett 
munkájáról 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
3. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (III.22.) rendelet módosítása 
4. A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 5/2018. (III.22.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
5. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 7/2013. (III.22.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
6. Mátyás Király Művelődési Ház és Városi könyvtár igazgatói állására pályázat 

kiírása 
7. Városi Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, Szakmai 

Programjának újraalkotása 
8. Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
9. Visegrád, Dobos utca 5. (Hrsz: 1218/1) önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítésére kiírt pályázat lezárása, az ingatlan értékesítése 
10. Visegrád, Fő utca 49/C fsz. 3. (Hrsz: 32/2/A/3) önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítésére kiírt pályázat lezárása, az ingatlan értékesítése 
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11. Karnevál Katalin kérelme a Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbítására  

12.  Bogya Marianna kérelme a Visegrád, Sziget u. 15. 3. em. 8. ajtó alatti 
önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására  

13. Vár Gyógyszertár (Visegrád Fő u. 44.) épületének belső felújítására érkezett 
vállalkozói ajánlatok 

14. Visegrád Város Településszerkezeti Tervének módosítása a Visegrád 1289 hrsz-
ú ingatlant érintően  

15. Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában alkalmazott 
fejlesztő pedagógus bérköltségeinek támogatása 

16. A Visegrád Sportjáért Közalapítvány támogatás iránti kérelme 
17. Széchényi utcai volt kemping területének (333 hrsz) rendbetételére érkezett 

vállalkozói ajánlatok 
18. Visegrád 159 hrsz-ú ingatlant érintően telki szolgalmi jog alapítása  
19. Visegrád Város SZT-2 jelű Szabályozási tervének végrehajtása a Visegrád 

1602/1 és 1602/2 hrsz-ú ingatlanok (Szentgyörgypuszta köz) területén tárgyú 
113/2018. (05.17.) határozat módosítása 

20. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet és az 
SZT-3 jelű Szabályozási tervlap módosítása (a Visegrád 84/1 hrsz-ú ingatlan – 
mozi – területén) 

21. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 20-án 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 képviselő: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes. Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester jelezte, hogy a 
mai ülésen nem tudnak részt venni. Ismertette az ülés napirendi javaslatát, melyből a 15. 
napirendi pontot speciális étrendű közétkeztetés (gluténérzékeny étrend) biztosítása címűt 
javasolta levenni napirendről, illetve további két napirendet javasolt felvenni, a 113/2018. 
(05.17.) határozat módosítását, valamint a HÉSZ és az SZT-3 jelű Szabályozási tervlap 
módosítását a Mozi területére vonatkozóan. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, 
hozzászólás, illetve egyéb módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki azt – az 
általa ismertetett módosítással együtt - elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolója a 2017. évben végzett 
munkájáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Spáth Gottfriedné Figyelj! Rám! Közhasznú Egyesület elnöke 

 

Félegyházi András: Spáth Gottfriedné az ülésre nem tudott eljönni, az anyagot előzetesen 
mindenki megkapta, bizottság tárgyalta. 
 
Schüszterl Károly: A Népjóléti Bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve egyéb hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Figyelj Rám! 
Közhasznú Egyesület beszámolóját a 2017. évben végzett tevékenységéről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

2. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: A kiküldött anyagot mindenki ismeri, mivel azzal kapcsolatban sem 
kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 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 
128/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2018. május 17. – 2018. június 20. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (III.22.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A rendelet módosítását az indokolja, hogy májusban a Pest Megyei 
Kormányhivatal tartott egy ellenőrzést a Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál, 
mely társulásnak tagja a visegrádi önkormányzat is. Kérték, hogy minden tagönkormányzat 
esetében a családsegítésre vonatkozóan azonos szabályozás legyen a rendeletben, a részletes 
eljárási szabályok pedig a gesztor önkormányzat Szentendre rendeletében kerüljenek 
szabályozásra. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bálint 
Zsolt képviselő nem volt jelen) megalkotta a 12/2018. (VI. 21.) rendeletét a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 5/2013. (III.22.) rendelet módosításáról. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (VI.21.) rendelete a 
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 5/2013. (III.22.) rendelet módosításáról. 
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
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4. npr: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 5/2018. (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 rendelet módosítását az indokolja, hogy a Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály véleményezési jogkörében egy módosítást kérelmezett a 
kármentesítéssel érintett ingatlanok vonatkozásában, valamint azt is kérték, hogy jelenjen meg 
a rendeletben, hogy avart és kerti hulladékot csak enyhe légmozgás, illetőleg gyenge szél 
mellett száraz időben lehet csak égetni.  
 

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

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) megalkotta a 13/2018. (VI. 21.) rendeletét a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 
5/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (VI.21.) rendelete a 
környezetvédelem helyi szabályairól szóló 5/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

5. 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 rendelet vonatkozásában felmerült az a gondolat, hogy a bizottságok 
nem képviselő tagjainak is honorálni kellene a szabadidejükből rááldozott munkát az 
önkormányazt ügyei tekintetében, ezért az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a nem 
önkormányzati képviselő bizottsági tagokra is terjedjen ki a rendelet hatálya és azok, akik 
nem rendelkeznek visegrádi lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel, azok 25.000,- Ft/hó 
tiszteletdíjra legyenek jogosultak. A rendelet módosítására két alternatíva javaslat készült, az 
egyik arra vonatkozik, hogy minden nem önkormányzati képviselő tag legyen jogosult a 
tiszteletdíjra, a másik alternatíva pedig arra, hogy csak a visegrádi lakóhellyel, illetve 
tartózkodási hellyel nem rendelkező külsős bizottsági tagok legyen rá jogosultak. A pénzügyi 
fedezet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság azt a javaslatot javasolja elfogadásra, mely arról szól, 
hogy csak azon bizottsági tagok legyenek jogosultak a tiszteletdíjra, akik nem rendelkeznek 
visegrádi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, mert értelemszerűen nekik keletkezik 
költségük a bizottsági munkából kifolyólag.  
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Bártfai István: Szerencsésebbnek tartaná a B) alternatívát, melyik nem tesz különbséget, 
hiszen a képviselők közül sem veszi fel senki a tiszteletdíját, hanem felajánlja, ezt a visegrádi 
bizottsági tagok is megtehetik. 
 
Bálint Zsolt: Lehetne egy harmadik javaslat? Az útiköltség elszámolás. 
 
Félegyházi András: Az útiköltség elszámoláshoz nem szükséges rendeletet módosítani, azért 
gondolta a rendelettel történő szabályozást, mert ez lényegesen elegánsabb és átláthatóbb, 
ellenőrizhetőbb. Bártfai képviselő úr javaslatára válaszolva pedig a bizottsági ülésen is 
elhangzott visegrádi nem képviselő bizottsági tagoktól, hogy nem lenne szerencsés, ha ők is 
beletartoznának, mivel ez azt az üzenetet hordozná, hogy ők valamiféle plusz juttatásban 
részesülnének, ha pedig lemondanak a tiszteletdíjról, az megint plusz adminisztrációt 
eredményez, ezért javasolná alapvetően az A) alternatíva elfogadását.  
 
Bálint Zsolt: Tudva levő, hogy ez a kérdés egy bizottsági tag vonatkozásában merült föl, így 
teljesen mindegy, ha ő kapna útiköltség térítést, másnak úgysem kell, így ez nyomon 
követhető.  
 
Schüszterl Károly: A bizottsági ülésen is ez merült föl javaslatként. 
 
Mikesy Tamás: A pénzügyi csoportvezető a bizottsági ülésen ezt javasolta, mert az útiköltség 
térítés nem szerencsés megoldás, ezért fogadta el a bizottság az A) alternatívát.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
először az A) alternatíva rendelet módosítást tette fel szavazásra, kérdezte a képviselőket, aki 
azzal ért egyet, hogy azok a nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok részesüljenek 
tiszteletdíjban, akik nem rendelkeznek visegrádi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) nem alkotta 
meg a rendeletet. 
 
Félegyházi András: Ezt követően a B) alternatíva rendelet módosítást tette fel szavazásra, 
kérdezte a képviselőket, aki azzal ért egyet, hogy a nem önkormányzati képviselő bizottsági 
tagok valamennyien részesüljenek tiszteletdíjban, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) nem alkotta 
meg a rendeletet. 
 

6. npr: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói állására 
pályázat kiírása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
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Dr. Szabó Attila: Mivel az intézményvezető megbízása lejárt, ezért pályázatot kell kiírni 
annak betöltésére. A pályázati felhívás az előterjesztés mellékletét képezi, melyet a 
Közigálláson kell majd megjelentetni.  
 

- Mikesy Tamás képviselő bejelentette érintettségét, ezért a szavazástól távol maradt, a 
képviselő-testület továbbra is határozatképes (6 fővel jelen van) -   

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen, Mikesy Tamás képviselő nem szavazott) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) munkakörének ellátására - 
határozat mellékletét képező tartalommal- nyilvános pályázatot ír ki.  
 

Határidő: a pályázati felhívás megjelentetése azonnal 
        Felelős: jegyző 

 
- A pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 

7. npr: Városi Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, 
Szakmai Programjának újraalkotása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya évi 
helyszíni ellenőrzés során ellenőrizte a városi konyhában zajló szociális étkeztetést. 
Megállapította, hogy a konyha SZMSZ-e apró technikai módosításra szorul, illetőleg a 
szakmai programot felül kellett vizsgálni, mivel több jogszabály módosult idő közben. 
Intézményvezető asszonnyal közösen készült az új szakmai program. A Képviselő-
testületnek, mint fenntartónak szükséges azt jóváhagynia. 
 
Mikesy Tamás: A Közművelődési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Városi Konyha 
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát - a határozat mellékletét képező tartalommal -
jóváhagyja. 
 

Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2018. június 21. 

 
- A Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő II. számú határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
131/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Városi Konyha 
újraalkotott Szakmai Programját - a határozat mellékletét képező tartalommal - jóváhagyja. 
 

Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2018. június 21. 

 
- A Szakmai Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 

 

8. npr: Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Azért indokolt az új szabályzat elfogadása, mert április 15-el a 
Közbeszerzési törvény módosult, a tekintetben, hogy elektronikus közbeszerzési rendszer 
került felállításra és ennek eljárási szabályait szükséges a szabályzatba átvezetni.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2016. (05.26.) számú határozatával elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezi és Visegrád Város Önkormányzat új 
Közbeszerzési Szabályzatát - a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja. 
 

Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 
Határidő: 2018. június 21. 

 
- A Közbeszerzési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 

9. npr: Visegrád, Dobos utca 5. (hrsz: 1218/1) önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítésére kiírt pályázat lezárása, az ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Dobos utca 5. szám alatti üdülőépület, udvar minősítésű ingatlanra 2018. 
április 20-án írt ki nyilvános pályázatot az önkormányzat. A határidőn belül 4 vételi ajánlat 
érkezett, mindegyik érvényes volt, tehát az eljárás érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítható. Ezek közül a legkedvezőbb ajánlatot Herczeg Antal nyújtotta be bruttó 
4.500.000,- Ft vételi áron.  
Az ingatlan eddigi bérlője az elővásárlási jogával nem kívánt élni, a bérleti szerződést 2018. 
május 18-val felmondta, azonban a Magyar Állam, valamint a Duna Ipoly Nemzeti Park 
elővásárlási joggal rendelkezik. Mivel az ingatlan beépített ingatlannak minősül, ezért Áfá-t 
nem kell utána fizetni. 
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát, azt javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy Herczeg Antal ajánlatát fogadja el. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 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 

133/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Visegrád, Dobos 
utca 5. szám alatt található 1218/1 hrsz-ú „kivett, üdülőépület, udvar” művelési ágú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázat érvényes és 
eredményes. 
2) ) A képviselő-testület a vagyongazdálkodásról szóló 22/2017. (XII.14.) önkormányzati 
rendelet 4.§ (1) bekezdésében és a 8.§ (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy a nyilvános pályázaton legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Herczeg 
Antalnak (6000 Kecskemét, Béke fasor 5/4.) eladja a Visegrád 1218/1 hrsz-ú,  természetben 
Visegrád, Dobos utca 5. szám alatt található 32 m2 alapterületű üdülőépületet és a hozzá 
tartozó 273 m2 területnagyságú, kizárólagos tulajdonában lévő  „kivett üdülőépület, udvar” 
művelési ágú ingatlanát bruttó 4.500.000 Ft-os áron. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében Herczeg Antallal (6000 Kecskemét, Béke fasor 5/4.) a Visegrád, 
Dobos utca 5. szám alatt található ingatlan eladása tekintetében kötendő adásvételi szerződés 
aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2018. július 31. 

 
10. npr: Visegrád, Fő utca 49/c fsz. 3. (hrsz: 32/2/A/3) önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítésére kiírt pályázat lezárása, az ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Korábban ezen ingatlan vonatkozásában is úgy döntött a képviselő-testület, 
hogy értékesítésre jelöli ki. Az ingatlan értékbecslő 2.200.000,- Ft-ra értékelte föl. A pályázat 
2018. április 20-án került kiírásra. Egy pályázat érkezett Halász Jánosnétól 3.800.000,- Ft-al, 
melyből 10%-ot az adásvételkor fizetne ki, a fennmaradó 2.420.000,-Ft-ot pedig 24 havi 
törlesztéssel. A pályázat érvényesnek és eredményesnek nyilvánítható. Az ingatlan bérlője, a 
Magyar Állam, valamint a Duna Ipoly Nemzeti Park elővásárlási joggal rendelkezik, tehát 
őket nyilatkoztatni kell az adás-vételi szerződés megkötésekor. Mivel az ingatlan beépített, 
így nem terheli az önkormányzatot a 27%-os Áfa befizetés.  
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát, azt javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy fogadja el a vételi ajánlatot.  
 
Bálint Zsolt: Ha nem tudja mégsem kifizetni a teljes összeget, akkor legyen valami biztosíték 
a szerződésben, hogy a lakás addigi használatáért pénzt kapjon. 
 
Dr. Szabó Attila: Ezt a szerződésben lehet szabályozni. 
 



12 
 

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Visegrád, Fő utca 
49/C. fsz. 3. szám alatt található 32/2/A/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra 
meghirdetett nyilvános pályázat érvényes és eredményes. 
2) A képviselő-testület a vagyongazdálkodásról szóló 22/2017. (XII.14.) önkormányzati 
rendelet 4.§ (1) bekezdésében és a 8.§ (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy a nyilvános pályázaton egyedüli, érvényes ajánlatot benyújtó Halász 
Jánosnénak (2023 Dunabogdány, Cinke utca 22.) eladja a Visegrád 32/2/A/3 hrsz-ú,  
természetben Visegrád, Fő utca 49/C. fsz. 3. szám alatt található 34,78 m2 alapterületű 
társasházi lakást és a lakáshoz tartozó 32/2 hrsz-ú „kivett, beépített terület” művelési ágú 
ingatlanban lévő 1/6-od tulajdonrészét  bruttó 3.800.000,-Ft áron.   
3) A képviselő-testület, tekintettel Halász Jánosné vételi ajánlatára, mely szerint a 3.800.000,-
Ft-os vételár 10%-át, azaz 380.000.-Ft-ot az adásvételi szerződés megkötésekor, míg a 
fennmaradó 3.420.000,-Ft-ot 24 hónapon át egyenlő részletekben történő törlesztéssel kíván 
megfizetni, elfogadja, azzal a kikötéssel, hogy a Polgári Törvénykönyv 6:216.§ (1) bekezdése 
szerint az eladó a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja.  
4) A képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy a Visegrád, Fő utca 49/C. fsz. 3. szám alatt 
található ingatlan bérbeadására Bíró Józseffel 2016. október 6-án kötött bérleti szerződést a 
szerződés 31. pontja alapján 2018. június 30-val 30 napos felmondási idővel felmondja.   
5) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében Halász Jánosnéval (2023 Dunabogdány, Cinke utca 22.) a Visegrád, 
Fő utca 49/C. fsz. 3. szám alatt található társasházi lakás és a hozzá tartozó 32/2 hrsz-ú 
ingatlan 1/6-od eszmei tulajdonrészének eladása tekintetében kötendő adásvételi szerződés 
aláírására. 
6) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert a Bíró Józseffel fennálló 
bérleti szerződés felmondása kapcsán a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2018. június 30. 

 
11. npr: Karenvál Katalin kérelme a Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbítására 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A múltkori testületi ülésen az a döntés született, hogy 2018. június 30-ig a 
korábbi bérleti díjon adja bérbe az ingatlant a bérlőnek. A kérelmük szerint 2019. január 31-
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ig, határozott időre szeretnék bérbe venni az ingatlant, ezt ők változatlanul fenntartják. 
Nyilatkozta, hogy az emelt összegű bérleti díj elfogadható számára. 
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság úgy értelmezte a korábbi testületi határozatot, hogy a 
bérleti díj már meg van szavazva, ezért most nem döntött e tekintetben. 
 
Schüszterl Károly: Akkor, ha most jól értelmezi július 1-től emelt összegű bérleti díjat fog 
fizetni. De mikor lesz elszámolva a korábbi beruházása. El kellene számolni most, igazolta-e 
számlával, lehet-e látni azokat?  
 
Dr Szabó Attila: A bérlővel le van egyeztetve. 43.900,-Ft rezsiátalány lett megállapítva, 
gyakorlatilag nincs különbözet, sőt, az átalány magasabb, mint a közüzemi díjak összesen. A 
kompenzációs megállapodás tervezetet elküldte véleményezésre a bérlő részére, számára az 
elfogadható, tehát kompenzálásra kerül a bérleti díjból az ő beruházása. 
 
Félegyházi András: Ez a napirend, bár jogos a felvetés most nem az elszámolás kérdéséről 
szól, hanem a bérleti díj megállapításáról, mivel azzal kapcsolatban kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
135/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a lakások és a 
helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről” szóló 12/2014. (XII.18.) 
önkormányzati rendelet 16. §. (5) bekezdése és a 20§ (2) bekezdés a) pontja alapján Karnevál 
Katalinnak havi 102.000.-Ft (1000 Ft/m2/hóx102m2) bérleti díj ellenében 2018. július 1-től 
2019. január 31-ig határozott időre továbbra is bérbe adja 195/10 helyrajzi számmal 
bejegyzett Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatt található „lakóház, udvar” megjelölésű 
önkormányzati tulajdonú ingatlanát.   
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Karnevál Katalinnal 
kötendő - határozat mellékletét képező - bérleti szerződés módosítás aláírására. 
 

Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: Bogya Marianna kérelme a Visegrád, Sziget u. 15. 3. em. 8. ajtó alatti 

önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Bogya Mariannának 2018. szeptember 30-án jár le a bérleti szerződése, és 
jelezte, hogy a lakást továbbra is bérelni kívánja. A lakásrendelet lehetőséget ad arra, hogy a 
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lakást pályáztatás nélkül további 3 évre bérbe adja az önkormányzat, amennyiben a bérlő ezt 
kérelmezi és a jogosultsági feltételei nem változtak. A feltételei nem változtak, tehát újra 
bérbe lehet adni a lakást részére. 
 
Schüszterl Károly: Három év után mi történik? 
 
Dr Szabó Attila: Három év után pályázat kerül kiírásra. 
 
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 egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
136/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Város 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 2025 Visegrád, Sziget utca 15. 3. em. 8. szám 
alatti bérlakást a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 
12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 16.§ (5) bekezdése alapján 2018. október 1-től 
további 3 évre 2021. szeptember 30-ig bérbe adja a lakás jelenlegi bérlőjének, Bogya 
Mariannának (2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/b) 33.400.-Ft/hó bérleti díj ellenében. 
2.) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Bogya Mariannával 
kötendő bérleti szerződés aláírására. 
  

Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
13. npr: Vár Gyógyszertár (Visegrád, Fő u. 44.) épületének belső felújítására 

érkezett vállalkozói ajánlatok 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az új tulajdonosok az épület felújítását kérelmezték, a bizottság több 
alkalommal tárgyalta és az a megoldás alakult ki, hogy az önkormányzat saját beruházásban 
valósítsa meg a felújítást. Négy munkanemet tartott indokoltnak, a víz, villany, a 
központifűtés és kőműves munkálatokat. Az ajánlatok beérkeztek, de azt tudni kell, hogy a 
tető egy helyen beázik, ezért a belső felújítások előtt indokolt lenne a tető helyreállítása is. Az 
összeghatár nem éri el a nettó 25 millió forintot, ezért közbeszerzési eljárást nem kell indítani 
rá. A legolcsóbb ajánlatok alapján a felújítás összesen 14.149.492,-Ft+Áfa összesen 
17.969.855,- Ft, ami a költségvetés általános tartalék során rendelkezésre áll.  
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja ezt az ajánlatot, azzal a kitétellel, 
hogy az önkormányzat a felújítására csak úgy kössön szerződéseket a vállalkozókkal, hogy 
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előtte a patika üzemeltetőjével, hosszú távú legalább 5 éves emeltösszegű, inflációkövető 
bérleti szerződés köt.  
 
Bálint Zsolt: Nem igazán érti, hogy miért kell ott még a központi fűtést is megcsináltatni 4 
millióért, mikor az benne sem volt az előírásba. Azt a pénzt inkább a másik oldalon a 
homlokzat felújításba kellene beletenni, itt meg inkább felajánlani megvételre ezt a 
patikarészt. Volt egyáltalán erről szó? 
 
Mikesy Tamás: Ezek a kérdések a bizottsági üléseken felvetődtek, mindegyiket végig 
tárgyalták és a bizottsági megbeszélések eredményeként jutottak el oda, amiről most dönteni 
kellene. Nem szeretné az önkormányzat eladni az épületet, viszont az épület annyira le van 
lakva, hogy szükséges ezeket a beruházásokat megcsinálni. Véleménye szerint a XXI. 
században a központi fűtés már alap, főleg úgy, hogy felújítanak egy épületet tetőtől-talpig és 
azt kihagyják belőle? 
 
Bálint Zsolt: Azt kéri, hogy előzetesen legyen velük letárgyalva az emelt összegű bérleti díj.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, illetve 
módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a Pénzügyi Bizottság módosító 
javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja a 
Településüzemeltetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság módosító javaslatát, hogy a patikaház 
felújítására csak úgy kössön szerződéseket a vállalkozókkal, hogy előtte a patika 
üzemeltetőjével, hosszú távú legalább 5 éves emeltösszegű, inflációkövető bérleti szerződést 
köt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az imént elfogadott módosítással együtt 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 
138/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező Visegrád Fő u. 44. szám alatti társasházban lévő (105/A/6 hrsz) 
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gyógyszertári épület elektromos rendszerének felújítási munkáinak elvégzésével az 
árajánlatában lévő tartalommal a Graff és Társai Bt-t (2023 Dunabogdány, Árpád u. 24.) 
bízza meg 1.335.640.-Ft+áfa összesen: 1.696.263.-Ft vállalkozói díjért. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Visegrád Fő u. 44. 
szám alatti társasházban lévő (105/A/6 hrsz) gyógyszertári épület vízvezeték rendszerének 
felújítási munkáinak elvégzésével az árajánlatában lévő tartalommal az MTM Építőipari, 
Szolgáltató és Ingatlanforgalmazási Kft-t (2013 Pomáz, Szabadság tér 2.) bízza meg 
1.187.899.-Ft+áfa összesen bruttó 1.508.632.-Ft vállalkozói díjért. 
3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Visegrád Fő u. 44. 
szám alatti társasházban lévő (105/A/6 hrsz) gyógyszertári épület központi fűtés (gázellátás) 
kialakítási munkáinak elvégzésével az árajánlatában lévő tartalommal az MTM Építőipari, 
Szolgáltató és Ingatlanforgalmazási Kft-t (2013 Pomáz, Szabadság tér 2.) bízza meg 
2.996.346.-Ft+áfa bruttó 3.805.359.-Ft vállalkozói díjért. 
4) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Visegrád Fő u. 44. 
szám alatti társasházban lévő (105/A/6 hrsz) gyógyszertári épület padlóburkolatok felújítási, 
vakolási, aljzatkészítési munkáinak, belső nyílászárók cseréjének elvégzésével az 
árajánlatában lévő tartalommal a Nizo Solutions Kft-t (2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné 
út 63.) bízza meg 8.629.607.-Ft+áfa összesen bruttó 10.959.601.-Ft vállalkozói díjért. 
5) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1., 2., 3., és 4., pontokban szereplő kivitelezési 
munkák megrendelésének feltétele, a patika üzemeltetőjével, az R.K.K.M. Bt-vel (2025 
Visegrád, Fő u. 44.) hosszú távú legalább 5 éves emeltösszegű, inflációkövető bérleti 
szerződés megkötése.  
6) A képviselő-testület az 1.,2.,3. és a 4. pontokban szereplő kivitelezési munkák költségét az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 16. melléklet 
általános tartalék sora terhére biztosítja. 
7) A képviselő-testület az 5. pontban foglaltak teljesülése esetén felhatalmazza Félegyházi 
András polgármestert a Graff és Társai Bt-vel, az MTM Építőipari, Szolgáltató és 
Ingatlanforgalmazási Kft-vel és a Nizo Solutions Kft-vel kötendő vállalkozási szerződések 
aláírására. 
 

Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Visegrád Város Településszerkezeti Tervének módosítása a Visegrád 1289 

hrsz-ú ingatlant érintően 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Löffler bánya területéhez kapcsolódóan a Helyi Építési Szabályzatot a 
legutóbbi ülésén módosította a Képviselő-testület, viszont a Településszerkezeti Terv 
tervlapja is módosul, ezért indokolt a szöveges részének, illetve a leírási részének módosítása. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, kérdezte a képvislőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
139/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45.§ (1)-(2) bekezdései szerint – a határozat 
mellékletét képező tartalommal - elfogadja Visegrád Város Településszerkezeti Terv 
módosítását az 1289 hrsz-ú ingatlan területén. 
2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Tervének területi mérlege a módosítás kapcsán nem változik illetve az 1289 hrsz-ú ingatlan 
területén új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, ezért az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény szerinti biológiai aktivitás érték 
kiszámítására nincs szükség. 
3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 185/2004. (VI.30.) számú önkormányzati határozattal 
elfogadott Visegrád Város Településszerkezeti terve az 1289 hrsz-ú ingatlan területén, a 
határozat melléklete szerinti tervlapon lehatárolt módosítási területen hatályát veszti. 
4) Jelen határozat a jóváhagyást követő napon lép hatályba. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

- Visegrád Város Településszerkezeti Terv módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi  
 

15. npr: Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 
alkalmazott fejlesztő pedagógus bérköltségének támogatása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A képviselő-testület tavaly októberben döntött arról, hogy az általános 
iskolában foglalkoztatni szükséges fejlesztő pedagógus bérét támogatásként biztosítja a Váci 
Tankerület részére, annak érdekében, hogy egy különleges bánásmódot igénylő 2. osztályos 
tanulót megfelelően elláthassák. Igazgatónő jelezte, hogy erre továbbra is szükség volna, 
mivel a kijelölt iskolába, Szigetmonostorra a gondviselő nagyszülő továbbra sem tudja 
elszállítani. A tanárok véleménye szerint sokat javult az elmúlt évben a tanuló beilleszkedése, 
de a foglalkozásokra továbbra is szükség van. Ez egy önként vállalt feladata az 
önkormányzatnak, a fedezet a költségvetés általános tartalék során rendelkezésre áll. 
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi és a Közművelődési Bizottság is tárgyalta a témát. Arra jutott 
tulajdonképpen mindkét bizottság, hogy támogatni kellene, részszint a gyermek miatt, 
részszint az osztályközösség miatt is. Viszont a Közművelődési Bizottságnak volt egy 
kiegészítő, módosító javaslata, mégpedig az, hogy a Képviselő-testület kérje fel az Áprily 
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Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát, hogy a 2018/2019-es tanév végén 
bocsássa az önkormányzat rendelkezésére a tanító és az érintett gyermekekkel foglalkozó 
pedagógusok szakvéleménye mellett a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményét 
a gyermek fejlődésének felülvizsgálatára vonatkozóan, valamint a gondviselő nyilatkozatát 
arról, hogy adott esetben vállalja a gyermek speciális iskolában történő elhelyezését.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, illetve 
módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a Közművelődési Bizottság módosító 
javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
140/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja a 
Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság azon módosító javaslatát, mely 
szerint a Képviselő-testület kérje fel az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolát, hogy a 2018/2019-es tanév végén bocsássa az önkormányzat rendelkezésére a tanító 
és az érintett gyermekekkel foglalkozó pedagógusok szakvéleménye mellett a Pest Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményét a gyermek fejlődésének felülvizsgálatára 
vonatkozóan, valamint a gondviselő nyilatkozatát arról, hogy adott esetben vállalja a gyermek 
speciális iskolában történő elhelyezését.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
141/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Áprily Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában (2025 Visegrád, Rév u. 2.) 4 órás fejlesztő 
pedagógus 2018. szeptember 1-től 2019. június 30-ig terjedő időszakra történő alkalmazása 
miatt a Klebelsberg Központ Váci Tankerületi Központját (2600 Vác, Dr Csányi László krt 
45.) 1.507.280.-Ft bér és 293.920-Ft járulékai összegben támogatja.  
2) A Képviselő-testület felkéri az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát, 
hogy a 2018/2019-es tanév végén bocsássa az önkormányzat rendelkezésére a tanító és az 
érintett gyermekekkel foglalkozó pedagógusok szakvéleménye mellett a Pest Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményét a gyermek fejlődésének felülvizsgálatára 
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vonatkozóan, valamint a gondviselő nyilatkozatát arról, hogy adott esetben vállalja a gyermek 
speciális iskolában történő elhelyezését.  
3) A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora terhére 
biztosítja. 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Klebelsberg 
Központ Váci Tankerületi Központjával kötendő finanszírozási és együttműködési 
megállapodás aláírására. 
  

Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr: Visegrád Sportjáért Közalapítvány támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: A Visegrád Sportjáért Közalapítvány 2014-ben kezdett el újra működni, 
most Dobó István a kuratórium elnöke írásban fordult az önkormányzathoz, hogy támogassa 
az alapítvány működését. Több bizottság is tárgyalta, egyszeri 50.000,- Ft-os támogatást 
javasoltak megállapítani. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy mindegyik bizottságnak volt kiegészítése, a Kulturális 
Bizottság javasolja a támogatást, ugyanazon feltételekkel, mint az összes többi civil 
szervezetnek, tehát jövő év januárjában el kell számolniuk a támogatással. A Pénzügyi 
Bizottsági ülésen a pénzügyi csoportvezető jelezte, hogy a támogatási soron van még keret, 
tehát nem kell az általános tartalék terhére biztosítani ezt az összeget.  
 
Bártfai István: Javasolja, hogy 100.000,- Ft-al támogassák az alapítványt, mert akkor ebből 
ezeket a fontos működési költségeket meg tudnák oldani. És javasolja azt is, hogy ezt 
követően minden évben támogassák 100.000,- Ft-al. 
 
Félegyházi András: Ez egy egyszeri kérés, egyszeri támogatás, amiről most dönteni tud a 
képviselő-testület, a 100.000,- Ft-os támogatás véleménye szerint a jövő évi költségvetés 
kérdése lehet. 
 
Bálint Zsolt: Ez az 50.000,- Ft arra lesz jó, hogy a könyvvizsgálót és a könyvelőt ki tudja 
fizetni a Közalapítvány, de azt tudni kell, hogy az alapítványnak nincs bevétele, ezért úgy 
gondolja, hogy át kellene gondolni, hogy egyáltalán érdemes-e fenntartania az 
önkormányzatnak.  
 
Félegyházi András: Abban egyetért, hogy ez pénz nagyjából a közalapítvány életben 
tartásához elég, a rendes működéshez nem, de úgy gondolja, hogy a jövő évi költségvetésben 
lehet majd akár ettől többet is tervezni, ha úgy dönt a testület, mint ahogyan azt 2014-ben 
nagyon jól tette, hogy továbbra is fenn kívánja tartani a közalapítványt, mert akár feladatot is 
tud delegálni hozzá. 
Mivel több kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt. A Módosító javaslatokat 
sorban tette fel szavazásra. Kérdezte a képviselőket, aki egyetért Bártfai István azon módosító 
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javaslatával, mely szerint a Visegrád Sportjáért Közalapítványt 100.000,- Ft-al támogassa a 
Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 
tartózkodás mellett (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) nem fogadta 
el Bártfai István képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Visegrád Sportjáért 
Közalapítványt 100.000,- Ft-al támogassa a Képviselő-testület. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki egyetért Bártfai István azon módosító 
javaslatával, mely szerint a Visegrád Sportjáért Közalapítványt ezt követően minden évben 
100.000,- Ft-al támogassa a Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) nem fogadta 
el Bártfai István képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Visegrád Sportjáért 
Közalapítványt ezt követően minden évben 100.000,- Ft-al támogassa a Képviselő-testület. 
 
Félegyházi András: A következő módosító javaslat Közművelődési, Oktatási, Nevelési, 
Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata volt, mely szerint a Visegrád Sportjáért Közalapítvány 
2019. január 10-ig köteles benyújtani az önkormányzatnak az éves tevékenységéről a szakmai 
és pénzügyi beszámolóját. Kérdezte a képviselőket, aki azt 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 
142/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja a 
Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság azon módosító javaslatát, mely 
szerint a Visegrád Sportjáért Közalapítvány 2019. január 10-ig köteles benyújtani az 
önkormányzatnak az éves tevékenységéről a szakmai és pénzügyi beszámolóját.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az imént elfogadott módosító javaslattal 
együtt az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
143/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád 
Sportjáért Közalapítvány (2025 Visegrád, Fő u. 81.) támogatási kérelmét elfogadja és 
működését egyszeri 50.000,- Ft-al támogatja. 

2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Visegrád Sportjáért Közalapítvány 2019. január 
10-ig köteles benyújtani az önkormányzatnak éves tevékenységéről a szakmai és 
pénzügyi beszámolóját.  

3) A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora 
terhére biztosítja. 

4) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrád 
Sportjáért Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

17. npr: Széchenyi utcai volt kemping területének (333 hrsz) rendbetételére érkezett 
vállalkozói árajánlatok 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az önkormányzat elképzelései között szerepel, hogy a volt kemping 
területén játszóteret épít, azonban az ingatlanon a korábbi épületek alapjai még mindig ott 
találhatóak. Ezek egyrészt rontják a településképet, másrészt a játszótér építését akadályozzák.  
A hivatal árajánlatot kért be a terület rendbetételére, a hulladék elszállítására. Két árajánlat 
érkezett be, a kedvezőbbet a Geoszolg Kft. adta 1.700.000,- Ft+Áfa összegben, a fedezet a 
költségvetésben 13. melléklet 10. Széchényi utcai kemping berendezése során rendelkezésre 
áll.  
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, a kedvezőbb ajánlat elfogadását javasolja, a 
Pénzügyi Bizottság pontosítást kért az árajánlatra vonatkozóan, ami meg is történt.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben lévő 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 
144/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Széchényi u. 
7. (333 hrsz) szám alatt lévő önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, korábbi volt 
kemping területén az összes korábbi épületek betonalapzatának feltörésére, hulladéklerakóba 
történő elszállítására és a terület gépi elegyengetésére, a kitermelt részek termőfölddel 
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történő feltöltésére a Geoszolg Kft-t (2083 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.) bízza meg 
1.700.000.-Ft+27%Áfa összesen 2.159.000.-Ft vállalkozói díjért. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő munkák költségét az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 13. melléklet 10. Széchényi utcai 
kemping berendezése sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Geoszolg Kft 
képviselőjével kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
18. npr: Visegrád 159 hrsz-ú ingatlant érintően telki szolgalmi jog alapítása 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Az önkormányzat tulajdona a Csuka patak, mely kivett művelési ágban 
van. Az önkormányzat kötelező feladata a patakok, medrek karbantartása. Az önkormányzat 
által korában kialakított és megmagasított részű 183 m² területrészen belenyúlik a 
magánszemélyek ingatlanába. Viszont a fölmérés során az is kiderült, hogy az ingatlan felső 
részéből a magánszemély használ 82 m²-t az ingatlanból. Ezen felmérési vázrajz ismeretében 
az ingatlan tulajdonosa azzal az ajánlattal fordult az önkormányzathoz, hogy telki szolgalmi 
jog alapításához hozzájárul, viszont egyszeri 700.000,- Ft térítési díjat kér érte, figyelembe 
véve az ingatlana értékcsökkenését. Ez a telki szolgalmi jog ad lehetőséget arra az 
önkormányzatnak, hogy a részű karbantartására az ingatlant lehessen használni. Másik 
ajánlata pedig az volt, hogy mivel azt a 82 m²-t továbbra is szeretné használni, cserébe a 
Csuka patak medrét és rézsűjét rendszeresen kaszálná. Az összeg rendelkezésre áll az 
általános tartalék soron. 
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
ne fogadja el Polgár Zsolt ajánlatát, hanem további tárgyalásokat kezdeményezzen vele. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, több hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a Pénzügyi Bizottság javaslata ellenére 
elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül nem fogadta el a Visegrád 159 hrsz-ú ingatlant érintően a telki szolgalmi 
jog alapítására vonatkozó határozati javaslatot. 
 

19. npr: Visegrád  Város SZT-2 jelű Szabályozási tervének végrehajtása a Visegrád 
1602/1 és 1602/2 hrsz-ú ingatlanok (Szentgyörgypuszta köz) területén tárgyú 
113/2018. (05.17.) határozat 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: Azért szükséges módosítani a határozatot, mert az ingatlan határok kitűzése 
során olyan térképészeti elcsúszásokra derült fény, mely miatt szükségessé vált a változási 
vázrajz módosítása. A változás eredményeképpen az 1599 hrsz-ú ingatlanból nem kell az 
önkormányzatnak megvásárolnia a korábbi határozat 1. pontjában szereplő 6 m²-t. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
145/2018. (06.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 113/2018. (05.17.) Önk. 
Határozatot az alábbiak szerint módosítja:  
„1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Szilágyi Imrénétől 
(1121 Budapest, Budakeszi utca 46/A.) a Visegrád 1602/1 hrsz-ú ingatlanból 82 m2-es – az 
1598 hrsz-ú kivett, közterület megjelölésű ingatlan, Szentgyörgypuszta köz felőli a határozat 
mellékletét képező változási vázrajzon szereplő ingatlanrészt - 410.000.-Ft-os (5.000.-Ft/m2) 
vételáron megvásárolja.    
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Tóth Józseftől (2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné 
út 78.) a Visegrád 1602/2 hrsz-ú ingatlanból 90 m2-es – az 1598 hrsz-ú kivett, közterület 
megjelölésű ingatlan, Szentgyörgypuszta köz felőli a határozat mellékletét képező változási 
vázrajzon szereplő ingatlanrészt - 450.000.-Ft-os (5.000.-Ft/m2) vételáron megvásárolja.    
3) A Képviselő-testület jóváhagyja a Visegrád 1598 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant 
érintő mellékletben szereplő változási vázrajz szerinti telekhatárrendezését. 
4) A Képviselő-testület az 1. és 2. pontokban szereplő vételárat az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 16. számú melléklet általános tartalék 
sora terhére biztosítja 
5) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Dr. Szilágyi 
Imrénével és Tóth Józseffel a telekalakítással egybekötött adásvételi szerződés aláírására.” 
 

Határidő: 2018. július 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
20. npr: A Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet 

és az SZT-3 jelű  Szabályozási tervlap módosítása (a Visegrád 84/1 hrsz-ú 
ingatlan – mozi – területén) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szabó Attila: Korábban döntött a Képviselő-testület arról, hogy a mozi területén 
megvalósuló beruházáshoz módosítja a Helyi Építési Szabályzatot és azon belül az SZT-3 jelű 
Szabályozási tervlapot. Idő közben a véleményezési eljárás lezárult, az Állami Főépítész 
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kiadta záró szakmai véleményét, mely támogató, kifogást nem emelt ellene. A rendelet ilyen 
irányú módosításának tehát akadálya nincs.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő rendelet 
módosítást, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) megalkotta a 14/2018. (VI.21.) önkormányzati rendeletét „a Helyi Építési 
Szabályozásról” szóló 5/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (VI.21.) önkormányzati 
rendelete „a Helyi Építési Szabályozásról” szóló 5/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

- a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
 

 

21. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Sajnos az iskola nem valószínű, hogy elkészül szeptemberig a hivatalos 
tájékoztatás szerint, ezért az iskola egy része a jövő évben is a konténerekben fog működni. 
Az egyeztetések és tárgyalások folyamatosak, természetesen, amint új információ birtokába 
jut az önkormányzat, arról be fog számolni. 
Zajlik a Rév utca-Nagy Lajos király utcai szakaszon a víznyomócső cseréje a DMRV által, a 
felsőbb szakaszon már befejeződött, az észrevételeket megtettük, ott, ahol szükséges volt. A 
Rév utcát június végére ígérték befejezni. Köszöni az itt lakók és ide látogatók türelmét, mert 
igen sok kellemetlenséget okozott a munka.  
A CBA ügyben tegnap megérkezett egy építészeti vázlatterv, illetve Halmschlager úr 
ügyvédjétől egy rövid tájékoztató. Úgy gondolja, hogy ezt megfelelő körültekintéssel és 
higgadtsággal kell kezelni, ezért nem került be még a mai testületi ülésre. Amennyiben 
fejlemény van ezzel kapcsolatban, jelezni fogja.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a képviselő-testület által korábban határozatban megszabott 
határidő ma éjfélkor letelik. Amennyiben nem érkezik meg az abban foglalt anyag, akkor 
2018. június 25-én 16 és 18 óra között - a rendőrségen előre megkért és bejelentett - 
demonstrációt fog tartani a CBA üzlet előtt. 
 
Félegyházi András: A Görgei szobrok előre nem látott többletköltségével kapcsolatosan 
Hintenberger Andrástól és Dr. Kucsera Tamás Gergelytől képviselői tiszteletdíj felajánlások 
érkeztek összesen 200.000,- Ft értékben.  
Az elmúlt időszakban 15 esetben ment ki településképi kötelezési eljárás településképi 
bejelentési eljárással kapcsolatban. Megérthető, hogy sokakban ez felháborodást keltett és az 
szűrhető le ezekből, hogy nagyon jelentős mértékű információ hiány is van, ezért július 3-án 
18 órakor a moziban ezzel kapcsolatosan lakossági fórum lesz, az érintettek részvételére 
számít az önkormányzat. 
Folyik a buszmegállók építése, remélhetőleg ebben az ütemben folytatódni fog. 
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Mikesy Tamás: Lakosság részéről az elmúlt két hétben több megkeresést kapott, hogy a Nap 
utca és Sziget utca környékén egy kakas igencsak zavarja az ott lakók nyugalmát. Tudja, hogy 
birtokvédelmi eljárás van folyamatban, kéri a jegyzőt, hogy ennek a lehető leghamarabb 
járjanak a végére. 
 
Bálint Zsolt: A Népjóléti Bizottságnak már két 12.000,- Ft-os tűzifa támogatásról kellett 
döntenie, amiatt, hogy a választások előtt a kampány időszakban ez több médiában 
elhangzott, hogy ez mindenkinek jár. A Népjóléti Bizottság kéri az önkormányzatot, hogy 
keresse meg a térség országgyűlési képviselőjét, hogy azoknak, akik csak fával tudnak fűteni 
jár-e ez a 12.000,- Ft vagy csak szociális alapon jár-e? Ez egyébként nem csak Visegrádot 
érinti, hanem a környező településeket is.  
Január 5-én beadott egy kérvényt a Pénzügyi Bizottsághoz, a számítógép beszerzésekkel 
kapcsolatosan, amire még nem kapott választ illetve a Pro Visegrád beszámolójában szereplő 
tételekkel kapcsolatosan is magyarázatot kért.  
 
Mikesy Tamás: A számítógép beszerzésekkel kapcsolatosan a Pénzügyi Bizottság ülésére 
már bevitte, de volt egy pontosítás kérés a munkadíjakkal kapcsolatban, ez meg lesz a jövő 
hétre és átadja.  
A Pro Visegrád Kft-vel kapcsolatban kérte a könyvelőt, hogy adjon rá választ, holnap reggel 
találkozik vele és várhatóan választ is kap a kérdésre. 
 
Schüszterl Károly: A Közútkezelőnek oda kellene hatni, hogy a Rév utca és a 11-es út 
csomópontjában szüntesse meg a balesetveszélyes kerítést. 
 
Félegyházi András: A szentendrei közútkezelő arról tájékoztatta, hogy meg fogják csinálni, 
ha ez mégsem következik be, akkor valóban a Pest Megyei felettes szervhez kell fordulni, 
hogy legalább a palotajátékokra ez készüljön el. De ezt a terület igazgatónak is jelezte, hogy 
addig ennek mindenképpen rendeződnie kell.  
 
Dr. Szabó Attila: Elköszönt minden Visegráditól, mivel 2018. június 30-val megszűnik 
Visegrádon a jogviszonya. Július 1-től Nyergesújfalu jegyzőjeként fog tovább dolgozni. 
Elmondta, hogy hat év alatt szeretett Visegrádnak, Visegrádért, a visegrádi polgárokért 
dolgozni, próbált szakmaiságával, emberségével példát mutatni, illetve azt képviselni, hogy 
egy embertelen világban másként is lehet egy hivatalt vezetni. Az elmúlt hetek visszajelzései 
alapján úgy tűnik, hogy a visegrádi lakosok ebben partnerek voltak. Mindig örömmel fog 
visszagondolni erre a hat évre, mert jól érezte magát Visegrádon, jó volt itt dolgozni és jó volt 
felépíteni azt a hivatalt, amit most átad az utódjának. Köszöni, hogy itt lehetett, látogatóként 
vissza fog térni Visegrádra. 
 
Félegyházi András: A Képviselő-testület, Visegrád és a maga nevében is megköszönte 
jegyző úrnak az elmúlt 6 évben Visegrádon elvégzett munkáját. A visegrádi polgároktól hozzá 
is visszajutott visszajelzések alapján valóban egy olyan típusú ügymenet, ügykezelés volt a 
lakosság felé, ami a korábbiakban nem volt megszokott. Sok sikert kívánt a további szakmai 
munkájához.  
Tájékoztatta a testületet, hogy a főépítész úr is jelezte, hogy 2018. június 30-val szintén nem 
tudja tovább ellátni a feladatait. Mind a főépítészi, mint a jegyzői állásra pályázatot ír ki az 
önkormányzat. 
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Egyebekben több hozzászólás nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Félegyházi András                  Dr. Szabó Attila 
   polgármester                 jegyző 
 
 
 



1 
 

Szám:    15/2018. 
Határozatok száma: 151/2018. (06.22.) 
Rendelet száma:  - 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. június 22-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 

1. A KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 azonosító számú „Duna-menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon” pályázati projekt keretében megvalósításra kerülő 
gátrendszer szükséges áttervezésére érkezett tervezői árajánlatok 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 22-én 07:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr. Szabó Attila jegyző helyett  
Miklós Melinda igazgatási csoportvezető 
 
 
 
 

Távol maradt képviselő: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes. Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester jelezte, hogy a 
mai ülésen nem tudnak részt venni. Ismertette az ülés napirendjét és mivel azzal kapcsolatban 
módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: A KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 azonosító számú „Duna-menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon” pályázati projekt keretében megvalósításra kerülő 
gátrendszer szükséges áttervezésére érkezett tervezői árajánlatok 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A rendkívüli testületi ülés összehívására azért volt szükség, mert a 
jelenleg kivitelezés alatt álló árvízvédelmi szakasz földgátból álló részén az árvízvédelmi 
töltést az eddigi engedélyes tervekhez képest új nyomvonalon, az aktuális jogszabályi 
követelményekhez igazítva, megváltozott tengelyen és magassági vonalvezetéssel, új 
keresztszelvénnyel kell megépíteni. Az áttervezés műszaki tartalma a múlt héten állt össze, 
másrészt az új államtitkárral megtörtént az egyeztetés, mely azt jelezte, hogy a műszaki 
tartalom változáshoz kapcsolódó többletköltség igénylés lehetősége fönnáll, mert van rá forrás 
és az irányító hatóság által támogatható is. Az első lépés az, hogy a módosított műszaki 
dokumentációt el kell készíteni, az anyagot a tegnapi nap folyamán megkapta a testület. 
Fontos látni, hogy az áttervezés kapcsán csak abban az esetben fog tudni elsőrendű 
árvízvédelmi műre vonatkozó üzemeltetési engedélyt kapni az önkormányzat, ha a 
karbantartási sáv megvalósul. Azt jelezte az államtitkárság felé, hogy a nagyjából 300 millió 
forintos többletköltség semmilyen formában nem áll az önkormányzat rendelkezésére. A 
tervekkel kapcsolatos többletköltségek is elszámolhatók lesznek a későbbiekben, viszont, 
hogy a folyamat elindulhasson ezt meg kell előlegeznie az önkormányzatnak. A tervezésre 
három tervezőtől kért be árajánlatot az önkormányzat, a legkedvezőbbet a Zöld út-Építő Kft. 
nyújtotta be 9.650.000,- Ft+Áfa, mindösszesen 12.255.500,- Ft összegben. Vélhetően a már 
eddigi kivitelezés során szerzett tapasztalatok okán érthető, hogy a legalacsonyabb ár az övék 
volt.  
Néhány szakmai részletre vonatkozó kérdés megválaszolását követően, több hozzászólás, 
illetőleg módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben lévő 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2018. (06.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP-1.4.1-15-
2016-00002 azonosító számú „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” pályázati 
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projekt keretében megvalósításra kerülő gátrendszer és az ahhoz kapcsolódó tervezési 
feladatok elvégzésével az árajánlatában lévő tartalommal a Zöld Út-Építő Kft-t (2890 Tata, 
Agostyáni út 78.) bízza meg 9.650.000.-Ft+27%Áfa, bruttó 12.255.500.-Ft díjért. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő munkák díját az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 16. melléklet általános tartalék sora 
terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Zöld Út-Építő Kft-
vel kötendő tervezési szerződés 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 
 



Szám:    16/2018. 
Határozatok száma: 152-158/2018. (07.12.) 
Rendelet száma:  - 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. július 12-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 

 

1. Úszóműállomás megvételére érkezett árajánlatok megvitatása 
 

2. Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár homlokzat felújítási 
munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 

 
3. A Görgei Emlékév keretében „Görgei Artúr és Visegrád” című könyv 

elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadása 
 

4. Visegrád Város Önkormányzat tagként történő csatlakozása az Állati 
Finomságok Szociális Szövetkezethez 

 
5. Rákóczi lejtő útépítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésére érkezett 

árajánlatok megvitatása  
 

6. A Visegrád 85/1 hrsz-ú ingatlanon régészeti kutatási munkák elvégzésére érkezett 
árajánlatok megvitatása 

 
7. Fellegvár Óvoda, valamint a Városi Konyha fűtésrendszerének javítására 

érkezett árajánlatok 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 12-én 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Jegyzői tisztség betöltetlensége okán: 
Miklós Melinda igazgatási csoportvezető 
 
 
 
 

Távol maradt képviselő: 
 

Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes. Bártfai István képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud 
részt venni, Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester pedig jelezte, hogy kicsit késik. 
Ismertette az ülés napirendi javaslatát, melyet egy napirendi ponttal javasolt kiegészíteni, a 
Fellegvár Óvoda, valamint a Városi Konyha fűtésrendszerének javítására érkezett árajánlatok 
tárgyában, a 3. napirendi pontot pedig javasolta levenni napirendről, mivel ahhoz nem 
érkeztek be az árajánlatok, így azt nem tudja a testület érdemben tárgyalni. 
Mivel a npirendre vonatkozóan további javaslat nem volt, kérte, aki a napirendet az általa 
javasolt módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Úszóműállomás megvételére érkezett árajánlatok megvitatása 
Előterjesztő: Mikesy Tamás a Településüzemeltetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
elnöke 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamást, hogy ismertesse a napirendet. 
 
Mikesy Tamás: Több éve felvetődött az a gondolat Visegrádon, hogy a Duna partot be 
kellene kapcsolni a város életébe és ezért valahol a palota és a nagy parkoló közelében egy 
úszóművet kellene elhelyezni, ahová a kismotoros csónakok vagy kézi evezősök ki tudnak 
kötni. Hosszú időbe került ennek az előkészítése, az önkormányzat egy éve rendelte meg a 
tervezését ennek az úszóműnek, a tervek elkészültek, az engedélyt is megkapta az 
önkormányzat. Ezt követően a kivitelezésre több árajánlatot kértünk be, végül Magyar Márton 
egyéni vállalkozó az, aki le tudja gyártani ezt az úszóművet a költségvetésben elfogadott 5 
millió forintért. Miután ez elég hosszú folyamat volt, az idő pedig szorított, hogy ez még idén 
működni tudjon, ezért Magyar Márton saját felelősségére legyártotta ezt az úszóművet, erről 
sem velem, sem egyetlen testületi taggal sem egyeztetett. Ezért az előterjesztésben kérésemre 
az szerepel, hogy az úszómű megvásárlására kössön szerződést az önkormányzat, azzal a 
feltétellel, hogy ezt neki üzembe kell helyezni, engedélyt kell kérni rá. Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta, és miután a költségvetésben a forrás rendelkezésre áll, javasolja a megvásárlást. 
 
Bálint Zsolt: Ki fogja ezt fenntartani? Mennyibe fog kerülni? Kell-e az önkormányzatnak 
ezért utána fizetni? Ki vállal érte garanciát? Ha bármi kár keletkezik benne, azt ki fogja 
megtéríteni? 
 

Mikesy Tamás: Az előterjesztés nem az üzemeltetésről szól, hanem a megvásárlásról. Az 
úszómű üzemeltetése a TDM feladata lesz, de ez egy következő döntés lesz. Ezekre a 
kérdésekre – miután ez nem a mai napirendi pont témája – nem tud válaszolni.  
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint ezt a vásárlás előtt már le kellett volna tisztázni. 
 
Schüszterl Károly: Ahogyan Mikesy Tamás mondta Szentendrétől Esztergomig vannak ilyen 
úszóművek, mindenhol működik, gazdaságos, bízzunk abban, hogy itt is az lesz. Az 
idegenforgalmi adóból ezt lehet finanszírozni, véleménye szerint támogatható, de sokkal 
többet kellene tudni róla, mert így kész tények elé van állítva a testület. 
 
Mikesy Tamás: A TDM azt vállalta, hogy ő ezt nullszaldósra tudja üzemeltetni, tehát nem 
fog az önkormányzatnak pénzbe kerülni, de ez majd az üzemeltetési szerződésbe lesz benne. 
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Bálint Zsolt: Ez most a Palotajátékokra nem lesz fölállítva? 
 
Mikesy Tamás: Nem lesz fölállítva. Ennek több oka is van, egyrészt még nem az 
önkormányzaté, azon kívül, ha vízre kerül is, onnan még 1 hónap az engedélyezési folyamata.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai István képviselő 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
152/2018. (07.12.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, Duna 
1694,050 fkm jobb parti szelvényébe tervezett, 25 m2 fedélzeti területű, az Önkormányzat által 
elkészíttetett tervek és engedélyek alapján Magyar Márton egyéni vállalkozó (5111 
Jászfelsőszentgyörgy, Jászberényi út 35.) által legyártott úszóműállást 5.000.000.-Ft+0%Áfa 
összegben megvásárolja. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1) pontban meghatározott vételár összegéből 
4.000.000,- Ft-ot az úszóműállás leszállításakor, 1.000.000,- Ft-ot pedig az üzembe 
helyezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzését követően egyenlíti ki.  
3) A képviselő-testület az 1) pontban szereplő úszóműállás költségét az önkormányzat 2018. 
évi költségvetés 13. számú melléklet 9. sora terhére biztosítja.   
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Magyar Márton 
egyéni vállalkozóval Visegrád Város Önkormányzat nevében az adásvételi szerződést kösse 
meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár homlokzat felújítási 

munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
- Megérkezett Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, így a Képviselő-testület 6 

fővel van jelen (7 főből) határozatképes –  
 

Félegyházi András: A Képviselő-testület a májusi ülésen írta ki a pályázatot az ajánlattételi 
határidő lejártáig 1 db ajánlat érkezett, bár öt vállalkozásnak ment ki ajánlattétel. Az eljárás 
nyertese a Best Solution Konstrukt Kft. lett a megajánlott nettó összesített ajánlati ár 
26.431.269,-Ft+Áfa, mindösszesen 33.567.712,-Ft forint összegben. 
 
 
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és miután a költségvetésben szerepel a 
fedezet, így támogatta. 
 
Bálint Zsolt: Ez ugyanaz a cég, aki Sziget utcai házat is csinálta, és ott igencsak voltak 
időbeli csúszások is, meg a munkavégzésük is hanyag volt. Ezért azt kéri, hogy az 
önkormányzat részéről is szoros és rendszeres ellenőrzés legyen, amikor elkezdik a munkát.  
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Félegyházi András: A Sziget utcai háznál legalább harmadik alkalomra találtak egy céget, 
aki egyáltalán elvállalta, de természetesen, ha garanciális hibák vannak, akkor azt 
korrigáltatni kell velük. Sajnos erre a munkára sem adott be másik cég ajánlatot, ha eltudja 
fogadni a képviselő-testület ezt akkor ők fogják csinálni, ha nem, akkor újra ki kell írni egy 
közbeszerzést, viszont akkor abban kér segítséget a képviselőktől, hogy kik azok a cégek, 
akik egyáltalán ajánlatot adnak erre a munkára. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
153/2018. (07.12.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár homlokzat felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményes. 
2) A képviselő-testület megállapítja azt is, hogy a közbeszerzési eljárásban egyedüli 
ÉRVÉNYES ajánlatot a Best Solution Konstrukt Kft (székhelye: 3021 Lőrinci, Rákóczi u. 65.) 
tett: 
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese - figyelemmel a 
rendelkezésre álló fedezet mértékére – a legjobb ár-érték arányú szempont - alapján: 
- a Best Solution Konstrukt Kft (székhelye: 3021 Lőrinci, Rákóczi u. 65.) által megajánlott 
nettó összesített ajánlati ár: 26.431.269,-Ft+Áfa, mindösszesen 33.567.712,-Ft, azaz 
harminchárommillió-ötszázhatvanhétezer-hétszáztizenkettő 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 

 
 

3. npr: A Görgei Emlékév keretében „Görgei Artúr és Visegrád” című könyv 
elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadása 
Előterjesztő: Mikesy Tamás a Településüzemeltetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
elnöke 

 
Mikesy Tamás: Ez szintén egy olyan történet, ami régóta húzódik, már a 2017-es 
költségvetésbe is benne volt, csak akkor nem valósult meg. A Görgei Bizottság állított össze 
egy 3 éves programot, ennek a része volt a szobor állítás is és még sok minden más, de ez a 
tervezett könyv még nem valósult meg. A költségvetésben erre 2 millió forint lett betervezve, 
ennek a fele a megírására, a másik fele pedig a kiadásra vonatkozik. Ma arról kell egyébként 
dönteni, hogy megbízzák-e a könyv szerzőjét a megírásra. 
A Kulturális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. Mindketten elfogadásra 
javasolják, azonban a Pénzügyi Bizottságnak volt egy módosító javaslata, mely szerint a 
megbízási díj 850.000,- Ft legyen, hiszen erre még az önkormányzatnak járulékfizetési 
kötelezettsége is lesz, tehát így lesz ebből bruttó 1 millió forint. 
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Félegyházi András: Elfogadta a bizottsági javaslatot, kérte, aki ezzel együtt az 
előterjesztésben  szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
154/2018. (07.12.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A Görgei Emlékév 

keretében „Görgei Artúr és Visegrád” című könyv szövegének elkészítésével és az 
illusztráció képanyagának egybegyűjtésével bruttó 850.000,- Ft megbízási díj 
ellenében Gróf Péter (2025 Visegrád, Nagy L. u. 8.) régészt bízza meg, a határozat 
mellékletét képező megbízási szerződésben részletezettek szerint.  

2.) A Képviselő-testület a könyv elkészítésének költségét az önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet dologi kiadások sora terhére bizto-
sítja.   

3.) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Gróf Péterrel kö-
tendő megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
 

4. npr: Visegrád Város Önkormányzat tagként történő csatlakozása az Állati 
Finomságok Szociális Szövetkezethez 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Iván Gábor, aki a visegrádi piacon évek óta árusít, megkereste az 
önkormányzatot, hogy csatlakozzon ahhoz a Szociális Szövetkezethez, melynek ő is tagja, 
ugyanis a jövőben az ilyen szövetkezetek akkor tudnak működni, ha annak egy önkormányzat 
is tagja. Tudomása szerint ez anyagi kockázatot az önkormányzatnak nem jelent, még a 
befizetett 10.000,- forint tagsági díj erejéig sem, ugyanakkor az önkormányzatnak nyeresége 
vagy haszna sem lesz. Ha esetleg valaki egyszer Visegrádról kíván belépni egy ilyen 
szövetkezetbe, akkor már lenne ilyen típusú kapcsolata a városnak.  
 
Mikesy Tamás: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, de határozat nem született, tehát a testület 
döntse el, hogy be kíván-e lépni. 
 
Bálint Zsolt: Az alapító okiratuk szerint, ha a tagság valamit be akar szerezni és ahhoz anyagi 
hozzájárulás kell, akkor a tagnak kötelessége hozzájárulni, ez le van írva. 
 
Mikesy Tamás: Ez bizottsági ülésen is felmerült, de a szövetkezeti törvényben az van, hogy a 
közreműködés alól az önkormányzatok kivételek. Ez hangzott el bizottsági ülésen.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy bár a szövetkezeti törvénynek nem nézett utána, de ami a 
szövetkezet alapító okiratában le van írva, az nagyon úgy tűnik, hogy az önkormányzatnak az 
esetleges veszteségekből és károkból is ki kell vennie a részét. 
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Félegyházi András: Elmondta, hogy a szövetkezet gazdasági helyzetét nem ismeri, csak azt 
tudja, hogy aki most megkereste az önkormányzatot évek óta árul a visegrádi piacon és tagja 
ennek a szövetkezetnek. 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Muszáj most döntenie erről az önkormányzatnak? Van valami 
határidő? 
 
Félegyházi András: Aki a megkeresést küldte elmondta, hogy egy új rendelkezés szerint 
önkormányzat is kell, hogy tagja legyen ezeknek a szövetkezeteknek, és neki a cégbíróság 
felé van egy határideje. De, ha azt mondja az önkormányzat, hogy nem akar tagja lenni ennek 
a szövetkezetnek, akkor nem lesz tagja. Javasolta, hogy szavazzanak arról, hogy levegyék-e 
napirendről a kérdést, kérte, aki azzal ért egyet, hogy levegyék, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 4 
ellenszavazattal (Bártfai István képviselő nem volt jelen) nem vette le napirendről a Visegrád 
Város Önkormányzat tagként történő csatlakozása az Állati Finomságok Szociális 
Szövetkezethez című napirendi pontot. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 
ellenszavazattal (Bártfai István képviselő nem volt jelen) nem fogadta el a Visegrád Város 
Önkormányzat tagként történő csatlakozását az Állati Finomságok Szociális Szövetkezethez. 
 

5. npr: Rákóczi lejtő útépítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésére érkezett 
árajánlatok megvitatása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Ez a történet is már szintén nagyon régóta húzódik az elmúlt félévben 
sikerült egy asztalhoz ültetni az érdekelteket és egy olyan megoldás körvonalazódik, ami talán 
meg tudja oldani a problémát. Ehhez szükséges tervekre kért be árajánlatot a hivatal, összesen 
két ajánlat érkezett, melyből Kleszky Gyula árajánlata a kedvezőbb, ennek elfogadását 
irányozza elő a határozati javaslat. 
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, a forrás rendelkezésre áll, úgy tűnik, hogy 
15 év után most van egy olyan szerencsés állapot, amikor a fönti és a lenti lakók és az 
 
önkormányzat is együtt tudd működni és pont kerülhet a történet végére, de sajnos ez pénzbe 
fog kerülni az önkormányzatnak. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy a fönti lakók jelezték, hogy a tervezés és majd a 
kivitelezés 50%-át állják.  
 
Bálint Zsolt: És itt a gáz és a vízvezeték is át lesz építve? 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy nem jól van, igen, de az út önkormányzati 
tulajdonba marad. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
155/2018. (07.12.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, Rákóczi lejtő 
útépítéséhez szükséges kiviteli terv elkészítésével a Kleszky Gyulát okleveles építőmérnököt 
(2022 Tahi, Ereszvény utca 91.)  bízza meg 1.500.000.- Ft + 318.600,- Ft Áfa, összesen 
1.818.600.- Ft megbízási díj ellenében. 
2) A Képviselő-testület a bruttó 1.818.600.-Ft megbízási díj összegből bruttó 909.300.-Ft 
finanszírozását vállalja azzal, hogy a bruttó 909.300,-Ft különbözetet Essősy Ádám és Lőrincz 
Krisztián fele-fele arányban önerejéből finanszírozza.  
3) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő útépítéséhez szükséges kiviteli terv 
elkészítéséhez szükséges megbízási díjat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018. (II.14.) számú rendelet 2. melléklet dologi sora terhére biztosítja.   
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Kleszky Gyulával 
kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: A Visegrád 85/1 hrsz-ú ingatlanon régészeti kutatási munkák elvégzésére 

érkezett árajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az  önkormányzat a 92 hrsz-ú területen közterület, feltáró út kialakítását 
irányozta elő. Mint ismeretes a terület kialakításával kapcsolatosan az önkormányzat hosszan 
elhúzódó tárgyalásokat folytatott a terület tulajdonosával és mivel azok nem vezettek 
eredményre, így 2016. márciusában kisajátítási eljárást kezdeményezett a Pest Megyei 
Kormányhivatalnál. A kisajátítási eljárás várhatóan a közel jövőben lezárul, így az út 
kialakításának tulajdonjogi természetű akadálya belátható időn belül megszűnik. Tekintettel a 
szóban forgó terület közelében korábban végzett kutatások eredményeire indokoltnak látszik a 
területen további régészeti kutatási munkák elvégzése. Ennek alapján javasolt az előterjesztés 
mellékletében lévő térképvázlaton jelzett, közterület besorolású területen a későbbi 
építkezések előtt, azok majdani lefolyását gyorsítandó előzetesen régészeti feltárás 
végeztetése. 
Ennek érdekében a régészeti munkálatokra árajánlatot kértünk be a régészeti feltárásokat 
kizárólagos joggal végző Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumtól, aki az 
előterjesztéshez mellékelt árajánlat alapján 900.210,- Ft +27%Áfa összegű ajánlatot adott. 
A régészeti kutatások fedezete a 2018. évi költségvetés általános tartalék során rendelkezésre 
áll.  
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, de nem hiszik, hogy 
ezt a munkát idén kéne megvalósítani, hanem majd jövőre, de ez nyilván ütemezés kérdése. 
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy ha a testület elfogadja a határozatot, akkor ez 
valóban ütemezés kérdése. 
 
Bálint Zsolt: De lehet, hogy jövőre már nem ezért az árért fogják vállalni. 
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Félegyházi András: Mivel a régészeti szakmunka alapvetően nem anyagigényes 
tevékenység, ezért úgy gondolja, hogy jövő tavaszig vagy egy évig sem fognak drasztikusan 
emelkedni az árak e tekintetben. A földmunkát és bekerítést nem a múzeumon keresztül 
végeztetik el, hanem saját erőből. 
 
Schüszterl Károly: Nem látja az okát a sürgősségnek, sőt, lehet, hogy nem is kell a feltárást 
elvégeztetni.  
 
Félegyházi András: Előfordulhat, akkor eláll az önkormányzat a szerződéstől. De ha ott út 
épül, akkor ugyan úgy, mint ahogyan a közrét területén ezelőtt 15 évvel is régészeti 
kutatóárkok készültek, itt is indokolt lesz és okosabb ezt a beruházás előtt elvégeztetni, ha van 
rá lehetőség.  
Itt most igazából a szándék a kérdés, meg hogy mellé rendeli-e a testület a pénzösszeget. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
156/2018. (07.12.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád 85/1 hrsz-ú 
ingatlanon történő közterület (feltáró út) kialakításához kapcsolódó régészeti feltárásokra a 
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumot bízza meg – az árajánlatban szereplő 
tartalommal – 900.210,- Ft+27%Áfa összegben. 
2) A képviselő-testület a régészeti munka elvégzésének a díját az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 16. számú melléklet általános tartalék 
sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Mátyás Király 
Múzeummal kötendő szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

7. npr: Fellegvár Óvoda, valamint a Városi Konyha fűtésrendszerének javítására 
érkezett árajánlatok 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Az elmúlt években folyamatosan kellett a fűtési rendszert javítani az 
óvodában és a konyhában, ha valahol sikerül is megjavítani, kis idő múlva egy másik helyen 
keletkezik elfolyás. Ezért gondolta azt, hogy célravezetőbb lenne az egész rendszert 
átvizsgáltatni és cserélni a csővezetékeket, ezért kért be olyan cégektől árajánlatok, akik ilyen 
munkán már dolgoztak. A legkedvezőbb ajánlatot az a vállalkozó adta, aki egyébként a kazán 
cserét is végezte. 
  
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, de nem értette ennek a sürgősségét. Ha ez 
valóban tényleg ilyen régi probléma, akkor miért nem került betervezésre a költségvetésbe? 
Ráadásul felvetődött az a probléma is, hogy lehet, hogy nem is a fűtési rendszer a hibás. 
Másrészt felvetődött az a szándék, hogy új óvodát szeretne építeni az önkormányzat, nem 
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kellene esetleg elkezdeni azt, mert a régészeti feltárásra és a bontásra valóban benne van a 
pénz a költségvetésbe. A Bizottság azt javasolja, hogy ha valóban a fűtési rendszerrel van 
probléma, akkor azt természetesen meg kell javítani, de ne cseréljenek egész rendszert, hanem 
inkább kezdje el az önkormányazt az új óvodát építeni.  
 
Félegyházi András: Az biztos, hogy az idei évben nem lesz kész az új óvoda, mert az, hogy 
az milyen módon fog tudni megvalósulni, az forrás kérdés alapvetően. Az óvodának viszont 
működnie kell addig is, lehet próbálkozni továbbra is a javítgatással, de ez most egy javaslat a 
rendszer cseréjére, mert nagyon nehéz a továbbiakban a javítgatása. Ez az árajánlat egy teljes 
fűtési rendszer cseréjét jelenti. 
 
Schüszterl Károly: Van kamerás módszer is a hiba feltárására és lehet az is, hogy máshonnan 
megy el a víz a rendszerből, vagy az is lehet, hogy nem csak a fűtési rendszerrel van gond. A 
fűtési szezonig még van idő, véleménye szerint előbb ezeket kellene megvizsgálni.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy elfogadja ezeket az érveket, ezért felkérte Schüszterl 
Károlyt, hogy működjön közre a hibafeltáró munkálatokban, mert ő jól ismeri a rendszert.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Javasolja, hogy egy szabadabb tartalmú határozatot hozzon a 
testület, vagyis a polgármester saját hatáskörében vállalható 500.000,- Ft-os összeghatáron 
felül a legkedvezőbb ajánlatnak megfelelő pénzügyi keretet a Képviselő-testület bocsássa 
rendelkezésre, de szükséges elvégezni azokat a vizsgálatokat a beavatkozás előtt, ami kizárja, 
feltárja a hibát, vagy esetleg más megoldást irányoz elő annak kijavítására. A közbenső 
döntésekre, illetőleg a műszaki tartalom megrendelésére vonatkozóan a Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert.   
 
Félegyházi András: Egyetértett a javaslattal, kérte, aki ezzel szintén egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
157/2018. (07.12.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint  a Visegrádi Fellegvár Óvoda és a 
Városi Konyha (2025 Visegrád, Fő u. 18.) fűtés csővezeték hálózat átépítési munkáira 
vonatkozóan – a polgármester saját hatáskörében vállalható 500.000,- Ft-os összeghatáron 
felül –  a legkedvezőbb ajánlatnak megfelelő pénzügyi keretet a Képviselő-testület bocsássa 
rendelkezésre, de szükséges elvégezni azokat a vizsgálatokat a beavatkozás előtt, ami kizárja, 
feltárja a hibát, vagy esetleg más megoldást irányoz elő annak kijavítására. A közbenső 
döntésekre, illetőleg a műszaki tartalom megrendelésére vonatkozóan a Képviselő-testület 
felhatalmazza Félegyházi András polgármestert.   
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: Kérte, aki az imént elfogadott módosítással együtt a határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
158/2018. (07.12.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi Fellegvár 
Óvoda és a Városi Konyha (2025 Visegrád, Fő u. 18.) fűtés csővezeték hálózat átépítési  
munkáira vonatkozóan – a polgármester saját hatáskörében vállalható 500.000,- Ft-os 
összeghatáron felül –  a legkedvezőbb ajánlatnak megfelelő pénzügyi keretet (3.309.762,- 
Ft+893.636,- Ft Áfa, összesen: 4.203.398,- Ft)  rendelkezésre bocsátja, de szükséges 
elvégezni azokat a vizsgálatokat a beavatkozás előtt, ami kizárja, feltárja a hibát vagy esetleg 
más megoldást irányoz elő annak kijavítására. 
2) A képviselő-testület a Visegrádi Fellegvár Óvoda és a Városi Konyha fűtés csővezeték 
hálózat átépítési költségét az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalék sora 
terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, a közbenső döntések 
meghozatalára, a szükséges műszaki tartalom megrendelésére, illetőleg amennyiben 
szükséges Szabó János egyéni vállalkozóval - Visegrád Város Önkormányzat nevében kötendő 
-  vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

Kmf. 
 
 

        a jegyzői feladatokat ellátó 
 
 

Félegyházi András             Miklós Melinda   
                 polgármester       igazgatási csoportvezető 
 



Szám:    18/2018. 
Határozatok száma: 161-164/2018. (08. 13.) 
Rendelet száma:  - 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. augusztus 13-án megtartott nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 

 

1. Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár (Kokas-villa) homlokzati 
felújításának műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére irányuló árajánlatok 
megvitatása 
 

2. Mátyás Király Művelődési Ház és Városi könyvtár igazgatói állására beérkezett 
pályázatok elbírálása 
 

3. Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 13-án 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Jegyzői tisztség betöltetlensége okán: 
Miklós Melinda igazgatási csoportvezető 
 
 
 
 

Távol maradt képviselő: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes. Bártfai István képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud 
részt venni, Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester pedig jelezte, hogy késni fog.  
Ismertette az ülés napirendi javaslatát, melyhez további egy napirendet javasolt felvenni, 
Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása tárgyában. Mivel a napirenddel 
kapcsolatban egyéb módosító javaslat nem volt, kérte, aki az általa javasolt kiegészítéssel 
együtt a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfa István képviselő és Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 
 

1. npr: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár (Kokas-villa) 
homlokzati felújításának műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére irányuló 
árajánlatok megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mint ismeretes az önkormányzat májusi ülésén közbeszerzési eljárást 
indított a Művelődési Ház homlokzat felújítása tárgyában. A közbeszerzési eljárás nyertese a 
a Best Solution Konstrukt Kft lett, akivel önkormányzatunknak vállalkozási szerződést kell 
kötnie. A vállalkozási szerződésbe viszont már bele kell foglalni a műszaki ellenőrt is, ezért 
szükséges most a műszaki ellenőri árajánlatok megvitatása, illetőleg a műszaki ellenőr 
kiválasztása. A felújítási munkálatok lehető legmagasabb színvonalú elvégzésének érdekében 
a megbízott műszaki ellenőr folyamatos jelenlétére, aktív szerepére van szükség, ezért e 
szempontoknak megfelelően kértünk árajánlatot három műszaki ellenőrtől. A beadott 
ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Szabvány és Minőség Mérnökiroda adta. 
Amennyiben a testület a Szabvány és Minőség Mérnökirodával kíván szerződést kötni a 
műszaki ellenőri feladatok ellátására, az árajánlatot adó 2018. július 19. napján kelt 
egységárakon alapuló ajánlata alapján kell szerződést kötni, melynek alapján az 
önkormányzatnak a ténylegesen elvégzett munka után kell a megbízási díjat megfizetnie, ami 
elképzelhető, hogy  magasabb lesz az árajánlatban szereplő, tervezett időráfordítás alapján 
becsült díjnál, ezért célszerű egy keretösszeget bruttó 1.905.000,- Ft-ot megállapítani e 
tekintetben, amely még így is a legkedvezőbb az összes ajánlat közül. 
A kivitelező már korábban jelezte, hogy valószínűleg már idén el tudná kezdeni a 
munkálatokat, ami az önkormányzatnak is jó lenne, viszont ebben az esetben a forrását a 
2018. évi költségvetés terhére szükséges biztosítani, ezért e vonatkozásban is célszerű a 
testületnek döntést hoznia, mivel a korábbi határozatban csak az ajánlati ár elfogadásáról 
döntött, mert akkor még nem volt biztos az idei évi kezdés. A vállalkozó szerződése 
egyébként 5%-os előleget tartalmaz, tehát az idei évben várhatóan bruttó 1.678.386,- Ft 
kiadás fog keletkezni a kivitelezést illetően.  
 
Schüszterl Károly: A legkedvezőbb árajánlat alapján a vége nagyon magas is lehet, biztosan 
jó lesz ez így? 
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Félegyházi András: Mivel a kivitelezőnek határideje van, ezért a végletekig nem tud elmenni 
a műszaki ellenőr. Aki nem egyösszegű ajánlatként értelmezhető ajánlatot adott, ő adott egy 
tervezett időráfordítás alapján becsült díjat, megismerve a tervet, a helyszínt, meg a 
kivitelezés várható ütemezését. Ezek alapján írta azt, hogy ez kb. 1.040.000,- Ft lehet, ettől 
lehet valóban több is, de ez még így is lényegesen kevesebb, mint amit a másik kettő adott. 
Emiatt van az előterjesztésben egy kis tartalékkal számolva az összeg, egyébként a pontos 
elszámolás a valós jelenlét alapján történik majd, de ha el is éri vagy meg is haladja a 1,5 
millió forintos keretösszeget, akkor is lényegesen kevesebb, mint a másik két árajánlat.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai István képviselő 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
161/2018. (08.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár homlokzat felújítás tárgyú vállalkozói munka műszaki 
ellenőri feladatainak ellátásával a Szabvány és Minőség Mérnökirodát (2120 Dunakeszi, 
Petőfi u. 6., képviseli: Hermann János ügyvezető) bízza meg a Mérnökiroda által adott, 2018. 
július 19. napján kelt árajánlatának egységárai alapján, 1.500.000,- Ft+Áfa, mindösszesen 
1.905.000,- Ft keretösszegben. 
2) A képviselő-testület a műszaki ellenőri feladatok ellátásának, keretösszegét az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 16. számú 
melléklet fejlesztési célú tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Szabvány és 
Minőség Mérnökiroda képviselőjével kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérte, aki a II. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai István képviselő 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
162/2018. (08.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mátyás Király 
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Művelődési Ház és Városi Könyvtár homlokzat felújítás tárgyában a Képviselő-testület által 
153/2018. (07.12.) Ökt. határozatban elfogadott nettó összesített 26.4431.269,- Ft+Áfa, 
mindösszesen 33.567.712,- Ft ajánlati árból, 2018. évben a megbízott vállalkozónak fizetendő 
szerződés szerinti 5%-os előleget 1.678.386,- Ft-ot az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 16. számú melléklet fejlesztési célú 
tartalék sora terhére biztosítja.   
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

2. npr: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi könyvtár igazgatói állására 
beérkezett pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A Művelődési Ház igazgatói munkakörének ellátására nyilvános 
pályázatot írt ki az önkormányzat, melyre a beadási határidőn belül három pályázat érkezett. 
A pályázatokat a Kulturális Bizottság tárgyalta, véleményezte, illetőleg még a bizottsági ülés 
előtt azokat, egy az önkormányzat által megbízott, a kulturális szakértői nyilvántartásban 
szereplő kulturális szakértő írásban véleményezte, melyet az előterjesztéshez csatoltunk. A 
szakértői vélemény megállapította, hogy a három pályázatból 2 nem felelt meg a pályázati 
feltételeknek, Mikesy Tamás pályázata viszont mindenben megfelelt annak. Így javasolja a 
képviselő-testületnek Mikesy Tamás további öt évre történő megbízását.  
 
Schüszterl Károly: Elmondta, hogy a Kulturális Bizottság megtárgyalta a pályázatokat, 
Mikesy Tamást meghallgatta és javasolja kinevezését. 
 
Mikesy Tamás képviselő bejelentette érintettségét, így a szavazásban nem kíván részt venni. 
 
Félegyházi András: Kérte a képviselő-testületet, aki egyetért Mikesy Tamás képviselő -
érintettség okán – e napirend vonatkozásában a szavazásból történő kizárásával, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen) Mikesy Tamás képviselőt érintettség okán kizárta a Mátyás 
Király Művelődési Ház és Városi könyvtár igazgatói állására beérkezett pályázatok 
elbírálásának szavazásából.  
(A Képviselő-testület továbbra is határozatképes, 5 fővel jelen van) 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki egyetért Mikesy Tamás igazgatói kinevezésével, és az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai István képviselő 
nem voltak jelen, Mikesy Tamás képviselő érintettség okán a szavazásból kizárásra került) a 
következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

163/2018. (08.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és 
Népjóléti Bizottság véleménye figyelembevételével - úgy dönt, hogy a benyújtott pályázata 
alapján Mikesy Tamást 2018. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő 
időszakra megbízza a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói 
(magasabb vezetői) feladatainak ellátásával, havi bruttó illetményét a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény alapján a következőben állapítja meg: 

Alapilletmény (Ft):     177.165.- 
Garantált bérminimum kiegészítés (Ft):      3.335.- 
Munkáltatói döntés alapján illetményeltérítés (Ft): 115.400.-  
Vezetői pótlék (Ft):         50.000.- 
Kulturális illetménypótlék (Ft):     26.600.- 

 MINDÖSSZESEN:                372.500.-Ft. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert a szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételére.  

 
 

Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Bálint Zsolt képviselő a 2018. évi április, május, június, július, 
augusztus havi tiszteletdíjának összegéről még nem rendelkezett. Az 5 havi tiszteletdíját 
összesen 381.000,- Ft-ot a Visegrádi Sportegyesület Kerékpáros Szakosztályának ajánlja fel 
versenyeztetésre, szállítóeszköz vásárlásra valamint egyéb működési költségekre.   
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai István képviselő 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
164/2018. (08.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő 2018. évi április, május, június, július, augusztus havi tiszteletdíjának 
megfelelő összeg, azaz 381.000,- Ft felajánlását a Visegrádi Sportegyesület Kerékpáros 
Szakosztály (2025 Visegrád, Fő u. 81.) részére. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
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Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

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

 
Kmf. 

 
 

        a jegyzői feladatokat ellátó 
 
 

Félegyházi András             Miklós Melinda   
                 polgármester       igazgatási csoportvezető 

 



Szám:    20/2018. 
Határozatok száma: 176-189/2018. (09.05.) 
Rendelet száma:  - 
    
   
 
 
 
 
 
 
    

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. szeptember 5-én megtartott nyílt üléséről 

 
 

 
1. Lelátó Kft-vel kötött mobil nézőtéri rendszer üzemeltetésére vonatkozó 

együttműködési megállapodás módosítása 
 

2. Üzemeltetési szerződés megkötése a Visegrád és Környéke Turisztikai és 
Marketing Egyesülettel az önkormányzat tulajdonában lévő úszóműállás 
vonatkozásában 

 
3. Elektromos gépjármű töltőberendezés-hálózat kiépítése kapcsán együttműködési 

megállapodás kötése az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel 
 

4. Dunabogdány-Visegrád településhatár módosítása tárgyában ingatlan 
csereszerződés megvitatása 

 
5. Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének átalakítása 

 
6. Rendezési terv módosításának kezdeményezése a 195/9 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában a beépítési mód településszövetbe illesztése miatt 
 

7. Téli síkosság-mentesítéshez szükséges útszóró só beszerzésére érkezett árajánlat 
megvitatása 

 
8. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 5-én 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képviselők:      

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

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

jegyzői feladatokat ellátó: 
Miklós Melinda igazgatási csoportvezető 
 
 

Meghívott: 
    Cseke László VKTME eknök 
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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 egy kicsit késik.  
 

Bálint Zsolt: Ügyrendi javaslatként javasolta, hogy a Képviselő-testület vegye előre a zárt 
ülést, majd azt követően kerüljön sor a nyílt ülésre.  
 
Félegyházi András: Mi ilyenkor a teendő? 
 
Miklós Melinda: Ügyrendi javaslat, úgyhogy az SZMSZ szerint ebben az esetben a 
Képviselő-testület vita nélkül kell, hogy döntsön róla. Majd a nyílt ülés szüneteltetésével 
megnyitható a zárt ülés.  
 
Mikesy Tamás: Ügyrendi javaslatként javasolta, hogy a meghívóban szereplő 2. napirendi 
pontot zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület, tehát ezt a nyílt ülés napirendjére ne 
vegye fel.  
 
Félegyházi András: A két ülés megcserélésének indoklásáról hallhatnánk valamit? 
 
Bálint Zsolt: A javaslatnak az az oka, hogy én sajnos fél 8-kor el kell, hogy menjek és 
szerettük volna, ha én is itt vagyok a zárt ülésen.  
 
Félegyházi András: Kérte a Képviselő-testületet, hogy aki Bálint Zsolt képviselő úr által 
javasolt ügyrendi javaslattal, egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett elfogadta Bálint Zsolt képviselő azon ügyrendi javaslatát, mely szerint 
nyílt és zárt ülések sorrendjét cserélje fel a Képviselő-testület.  
 
Félegyházi András: A nyílt ülés napirendjére vonatkozóan volt még egy javaslat, mely 
szerint a meghívóban szereplő 2. napirendi pontot a zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület, 
tehát a nyílt ülés napirendjére ne vegye föl, valamint idő közben érkezett egy pótnapirendi 
pont is, a téli síkosság-mentesítéshez útszóró só beszerzés vonatkozásában. Kéri, aki ezen 
módosítási javaslatokkal együtt a nyílt ülés napirendi javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a nyílt ülés napirendjét a módosításokkal együtt elfogadta. 
 
Napirend előtt: 
 
Félegyházi András polgármester bemutatta Szondi Zsuzsannát Visegrád új főépítészét, aki 
augusztustól látja el a főépítészi feladatokat.  
 
Félegyházi András: 18 óra 45 perckor szünetet rendelt el.  
 

A nyílt ülés a zárt ülés megtartását követően, 20.15 perckor folytatódott. 
 
- Bártfai István képviselő a nyílt ülésre visszaérkezett az ülésterembe. A nyílt ülés szünet 

utáni részében Bálint Zsolt képviselő nincs jelen. Mikesy Tamás képviselő szintén nincs 
jelen, így a Képviselő-testület 5 fővel van jelen (7 főből), határozatképes. – 
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Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a nyílt ülés első napirendi pontjának Mikesy 
Tamás az előterjesztője, akinek most el kellett mennie egy kis időre, ezt a napirendet akkor 
tárgyaljuk, amikor ő visszaérkezik.  
 

1. npr: Lelátó Kft-vel kötött mobil nézőtéri rendszer üzemeltetésére vonatkozó 
együttműködési megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Schmidt Zoltán a Lelátó Kft ügyvezetője kezdeményezte, hogy 
módosítsuk azt az együttműködési megállapodást, amelynek értelmében az önkormányzat 
tulajdonát képező lelátó rendszert ők a Palotajátékok idején felállítják és lebontják. Az 
önkormányzat tárolja, de csak a Lelátó Kft-nek van lehetősége más időpontokban más 
helyszíneken használni a lelátó elemeket és ezért egy megállapodott árat fizet. Az 
önkormányzat részéről az elemek tárolása gondot okoz, mert az árvízvédelmi gát elemeit is 
most már tárolni kell. Tehát gyakorlatilag már a tavalyi évben is ők tárolták az elemeket. Az 
idei évben pedig azzal kerestek meg, hogy a felállításra, illetve lebontásra 400.000,- Ft + Áfa 
összeget kérne az önkormányzattól. Úgy gondolja, hogy annak fényében, hogy nem tudjuk 
jelenleg tárolni az elemeket, ez meggondolandó, de természetesen, amint ez a probléma 
megoldódik, úgy visszaállítható a korábbi megoldás.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
- Mikesy Tamás képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület 6 fővel 

van jelen (7 főből) határozatképes –  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
176/2018. (09.05.) 
HATÁROZATA 

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

tulajdonát képező 1 db 1624 férőhelyes, 1 db 404 férőhelyes és 1 db 220 férőhelyes 
TOP-STAND mobil lelátó hasznosítására, karbantartására, felújítására határozott 
időtartamra 2014. február 21-től 2024. szeptember 30-ig a Lelátó Kft-vel (1078 
Budapest, István u. 22) kötött együttműködési megállapodást - a határozat mellékletét 
képező tartalommal – módosítja. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a módosított 
együttműködési megállapodás aláírására. 

 
 

Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 
 
 
 
 



5 
 

2. npr: Üzemeltetési szerződés megkötése a Visegrád és Környéke Turisztikai és 
Marketing Egyesülettel az önkormányzat tulajdonában lévő úszóműállás 
vonatkozásában 
Előterjesztő: Mikesy Tamás képviselő 
Meghívott: Cseke László Pro Visegrád Kft. ügyvezetője 

Mikesy Tamás: Az önkormányzat már másfél éve azon dolgozik, hogy Visegrádnak elegyen 
Dunai összeköttetése, jelesül egy úszóműve. E tekintetben megterveztette az úszóművet, 
engedélyeztette a terveket. Augusztus folyamán az elkészült úszóművet testületi döntéssel  
meg is vásárolta az önkormányzat és ennek az üzemeltetéséről kell most döntenünk. Miután 
az úszómű turisztikai szempontból igen fontos stratégiai lépés, ezért mi a Turisztikai 
Egyesületet kerestük meg ezzel. Ennek még az is az oka, hogy ezt az úszóművet mi nem 
kívánjuk profitorientáltan működtetni, hanem valóban a városi céloknak megfelelően, 
elsősorban nonprofit alapon és turisztikai célokra kívánjuk működtetni. Viszont a Turisztikai 
Egyesületnek vélhetően a jövőben lesz olyan lehetősége, hogy pályázatokon ezzel az 
úszóművel részt vegyen. Tehát ez támasztja alá azt, hogy az úszóművet nem pályáztatás útján 
kívánja az önkormányzat üzemeltetni, hanem valójában egy nonprofit egyesületen keresztül. 
A szerződés arról szól, hogy az önkormányzat a működtetést átengedi az egyesületnek ingyen, 
viszont cserébe vállalja, hogy az úszóművet működteti, karbantartja, az állagát megőrzi és az 
ezzel kapcsolatos eljárást, költséget, az ügymenetet és a zavartalan működtetést biztosítja. 
 
Félegyházi András: Laci kívánsz-e valamit ehhez hozzátenni? 
 
Cseke László: Nem. 
 
Félegyházi András: Feltételezhetően, mivel Cseke László nem kívánt egyebet hozzátenni, 
így ő is elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő üzemeltetési szerződést.   
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
177/2018. (09.05.) 
HATÁROZATA 

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

1694,050 fkm jobb parti szelvényébe elhelyezett, 25 m2 fedélzeti területű az 
önkormányzat tulajdonában lévő úszóműállás üzemeltetésével határozatlan időre, 
ellentételezés nélkül a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesületet 
bízza meg. 

2) Az úszómű üzembe helyezésével és az üzemben tartással járó további költségeket és 
ügyintézést a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület vállalja. 

3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád 
Város Önkormányzat nevében az üzemeltetési szerződést a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesülettel kösse meg. 

4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, mint az 
úszóműállás tulajdonos önkormányzatának képviselőjét, hogy a használatba vételi 
engedélyezési eljárás során keletkező valamennyi iratot aláírja.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

3. npr: Elektromos gépjármű töltőberendezés-hálózat kiépítése kapcsán 
együttműködési megállapodás kötése az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-
vel 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Tavaly nyáron hozott határozattal biztosította az önkormányzat, hogy 
kiépítsen a cég két töltőállomást. Ez a két állomás ki is épült a nagy parkolóban és ennek az 5 
éves üzemelésére vonatkozó megállapodás szerepel a testület előtt.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
178/2018. (09.05.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az e-Mobi 
Elektromobilitás Nonprofit Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C) által, Visegrád Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő 64/14 és a 85/8 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett 
elektromos töltőállomások kialakításával összefüggésben együttműködési megállapodást köt 
az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel, a határozat mellékletét képező együttműködési 
megállapodásban szereplő tartalommal.  
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, az e-Mobi 
Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Javasolja megfontolásra az önkormányzatnak egy elektromos 
autó beszerzésének pályázati lehetőséget, hiszen most már a településen is van töltőlehetőség, 
nem beszélve a költséghatékonyságról és a környezetszennyezés csökkentéséről 
 
Félegyházi András: Megköszönte a fölvetést és kérte a Településüzemeltetési és Pénzügyi 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg ezt a kérdést.  
 

4. npr: Dunabogdány-Visegrád településhatár módosítása tárgyában ingatlan 
csereszerződés megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Ez most már lassan 2 éve húzódó ügy, többször volt már bizottság előtt 
is, illetve maga a településhatár is többször módosult a különböző hatóságok előtti eljárások 
alatt. De most végre sikerült úgy kialakítani, hogy se Dunabogdány, se Visegrád 
közigazgatási területe ne nőjön és ne csökkenjen. Tehát a területcsere meg tud végre 
valósulni.  
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Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
179/2018. (09.05.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány és 
Visegrád települések határvonalának változásához szükséges ingatlan csereszerződést - a 
határozat mellékletét képező tartalommal - jóváhagyólag elfogadja. 
2) A Dunabogdány Község Önkormányzata és Visegrád Város Önkormányzata között 
korábban született megállapodás értelmében az eljárással kapcsolatosan felmerülő összes 
költséget Dunabogdány Község Önkormányzata vállalja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében az ingatlan csereszerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének átalakítása 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Ez a kérdés azért állt elő, mert mint az ismeretes Dr. Szabó Attila július 
1-től másik településen tölti be a jegyzői státuszt és ezért jegyzői pályázat került kiírásra. A 
jegyzői pályázat eredménytelenül zárult, mert bár pályázó volt, de olyan pályázó, akit 
jegyzőként jó szívvel ki lehetett volna nevezni, olyan nem. Volt, akinek formai okokból sem 
volt jó a pályázata, de akinek formailag jó volt, arról viszont úgy ítéltük meg, hogy abban az 
összetett feladatrendben, amelyik Visegrádon a jegyzői létet jelenti, egyik pályázó sem volt 
meggyőző. Egyébként a pályázók a maguk területén, ahol nagyrészt most is dolgoznak 
bizonyára kiváló munkát végeznek.  
Ennek a sikertelen pályázatnak a nyomán jutottunk el arra a gondolatra, hogy most 
indokoltnak látszik az aljegyzői státusz ismételt létrehozása. Részben azért, mert hosszabb 
távon úgy gondolom, hogy az a jövőkép, ami Visegrád előtt kellene, hogy legyen az elmúlt 
évek munkája alapján, az kettős. Mert egyrészt a nagyléptékű fejlesztési ügyeknek a 
projektmenedzsment szerű vitelét, és a helyi ügyeknek a megfelelő vitelét a polgármesteri 
hivatalban is érdemes volna lekettőzni jegyző és aljegyző tekintetében. Tehát a jegyző a 
kiemeltebb, stratégiai jelentőségű nagy fejlesztéseknek lehetne a házon belüli jogi ügyvivője, 
illetve az aljegyző lehetne azoknak az ügyeknek a gondnoka, amelyek a visegrádi 1840 fős 
település napi szintű dolgait intézi.  
Az előzetes egyeztetéseken felmerült, hogy ez miért pont most? Azért, mert jegyző úr távozott 
és igazán olyan pályázó nem volt, aki ezt a kettős feladatot el tudta volna látni. Ezért 
amennyiben a testület létrehozza az aljegyzői státuszt, akkor van lehetőség aljegyzői pályázat 
meghirdetésére. Idő közben a Pest Megyei Kormányhivataltól is megérkezett egy segítő 
tájékoztató a helyettesítési időszakra vonatkozóan, mely összességében azt hangsúlyozza, 
hogy a jegyzői feladatot és hatáskört a hivatal köztisztviselője, aki tartós távollét esetén 
helyettesítési minőségében ellátja a jegyzői feladatokat, ő teljes körűen gyakorolhatja ezt. Ez 
a teljes körűen gyakorló Miklós Melinda, aki az SZMSZ szerint helyettesítette eddigi is a 
jegyzőt, tekintettel arra, hogy képesítése és gyakorlata ezt lehetővé teszi számára. Arra hívja 
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fel a figyelmet a Kormányhivatal, hogy az aljegyző kinevezés feltétele az, hogy a jegyző 
javaslatára, a jegyző által javasolt személyek közül nevezhető ki aljegyző. Az aljegyző 
kinevezésének feltétele minden esetben a jegyzői tisztség betöltöttsége. Én nem vagyok 
jogász, de én azt gondolom, hogy a jegyző státusz ugyan nincs betöltve, de a jegyzői 
feladatok el vannak látva a helyettes által, nyilván, amennyiben 6 hónapon keresztül nem 
tudjuk betölteni a státuszt, akkor a Kormányhivatal megfelelő eljárásrendben nélkülünk dönt 
ebben a kérdésében és ő jegyzőt nevez ki. Tehát úgy gondolom, hogy annak, hogy az 
aljegyzői státuszt létrehozzuk ilyen típusú akadálya nincs, annak, hogy aljegyzőt keressünk 
akadálya nincs. Ez a szervezeti átalakítás egyébként határozattal elfogadható, amennyiben a 
státusz létrejön, úgy az SZMSZ is módosítható lesz rendelet módosítással.  
 
Schüszterl Károly: Már bizottsági ülésen is vitatkoztunk ezen, hogy miért kell egy évvel a 
választások előtt bővíteni a létszámot? A feladatot most is ellátja az a két dolgozó 
maradéktalanul gondolom. Úgy tudom, hogy a jegyző tesz javaslatot az aljegyzőre, ha pedig 
nincs jegyző, akkor ki foga javasolni az aljegyzőt, ha akarunk pályázatot kiírni? Szerintem a 
mostani kollégák ugyanúgy el tudják látni ezeket a feladatokat, ha meg nyerünk a Virágzó 
Visegrád Programon, akkor még mindig  lehet majd dönteni arról felvegyünk egy ilyen 
embert. Mert, ha azt megnyerjük, akkor úgyis több embert föl kell venni, mert ez az állomány 
nem fogja ezt bírni.  
 
Félegyházi András: Én nem vagyok politikus, én Visegrád jövőjében gondolkozom és nem 
választási ciklusokban. Azt gondolom, hogy ezekre a kérdések az előterjesztés ismertetésében 
választ adtam. Úgy gondolom, hogy természetesen Miklós Melinda és Dr. Oláh Imre ketten, 
együttes erővel valóban ellátják a hivatal vezetésnek, illetve a jogi referatúrának a kérdését 
még a jegyző távollétében is, azért azt hozzátenném, hogy nem normális munkamentben és 
munkatempóval és munkamennyiséggel. De ez az állapot legfeljebb 6 hónapig tartható fönn. 
Az én értelmezésem szerint, ha a jegyzői feladatokat ellátó munkatársunk által alkalmasnak 
tartott személyekből kiválasztunk aljegyzőt, akkor onnantól kezdve a helyettesítési rendben 
már nem szükséges például az, hogy a Kormányhivatal nem tudjuk, hogy pontosan kit 
kinevezzen jegyzőnek. Tehát azt gondolom, hogy ha aktívan szeretnénk a jegyző, aljegyző 
kiválasztásában jelen lenni, akkor ez egy erre vonatkoztatott stratégiai lépés, ha úgy tetszik.  
Egyrészt értem a fölvetést, másrészt viszont, ha mi nem ciklusokban gondolkodó politikusok 
vagyunk, hanem felelős városvezetők, akik ciklusokat átívelően gondolkodunk, akkor ezt a 
lépést megtehetjük. Természetesen egy választást követően egy új vezetés ezt a helyzetet 
fölülvizsgálhatja és módosíthatja. Az is elhangzott az előkészítés során, hogy abban az 
esetben, hogyha mind a jegyző, mind az aljegyzői státusz betöltésre kerül, akkor nekünk is el 
lehet és el is kell gondolkodni azon, hogy a meglévő hivatali struktúrát ismételten fölül kell 
vizsgálni és erre természetesen az új hivatalvezetőnek is lehetnek elképzelései.  
 
Schüszterl Károly: De mi szüntettük meg az aljegyzői státuszt néhány éve. Arra nem kaptam 
választ, hogy ha nem lesz jegyzőnk, akkor ki fogja javasolni az aljegyzőt? 
 
Félegyházi András: Miklós Melinda, mert ő látja el a jegyzői feladatokat, a Kormányhivatal 
álláspontja szerint teljes körűen.  
 
Mikesy Tamás: Az aljegyző státusz megszüntetése egy másik szituáció volt. Az az volt, 
amikor a törvény előírta azt, hogy a városokban jegyző és aljegyző foglalkoztatása kötelező, 
majd utána a törvény azt mondta, hogy az aljegyző foglalkoztatása nem kötelező és az akkori 
szerkezetben a munka struktúra nem kívánta meg az aljegyző foglalkoztatását. Az a kérdés, 
hogy ma változott-e annyit a világ, hogy létrehozzuk-e újra ezt a státuszt. Ez egy szerkezeti 
kérdés, hogy akarunk-e másmódon működni. 
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Dr. Kucsera Tamás Gergely: Én egyetértek azzal, aki azt mondja, hogy nem változott annyit 
a világ és akkor hoztunk egy rossz döntést és ezt két jegyzői pályázat és a közte eltelt idő 
mutatja. A Visegrádon ellátandó feladatok, a Visegrádon megadható javadalmazás nehezen 
adja ki vélhetően azt a végeredményt, aki egyszerre ezt a két szemléletet, ezt a két vezetői 
típust, ezt a kétfajta feladatellátást ellátná. Ha ilyen képességű emberek vannak, azok 
vélhetően nem Visegrádra jönnek jegyzőnek annyiért, amennyiért. Tehát, ha egyben nem 
találod meg, akkor kettőben kell keresni. Ez vonatkozik az elmúlt időszak működésére, 
működtetésére is, kiváló módon voltak területek kezelve jegyző úr által és más olyanok, 
melyek Visegrád törekvéseihez köthetőek voltak pedig nem voltak, mert nem is föltétlenül 
kell, hogy ez a tudásegész egy emberben megvalósuljon. Visegrád ilyen szempontból egy 
kettős sajátossággal bíró település.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
180/2018. (09.05.) 
HATÁROZATA 

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

Hivatal szervezeti felépítésének átalakítására illetve létszámkeretére tett javaslatot - 
határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja, mely alapján a Polgármesteri 
Hivatal statisztikai állományú köztisztviselői létszámkeretét 14 főben határozza meg, 
ezzel 1 fő aljegyzői státuszt hoz létre. 

2) Az 1 fő aljegyzői státusz 2018. évi bérköltségének 421.875,- Ft/hó + 82.266,- Ft 
járulék, mindösszesen 504.141,- Ft, fedezetét az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) Ökt. rendelet általános tartalék sora terhére 
biztosítja. 

3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az aljegyzői státusz bérkeretét a 
2019. évi költségvetés személyi juttatások sorára tervezze be. 

4) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat és szervei 
szervezeti és működési szabályzatának módosítását az elfogadott szervezeti felépítés 
alapján,  átdolgozás után terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 
Határidő:  az 1. 2. pont esetében: azonnal 

a 3. pont esetében: 2019. február 15. 
a 4. pont esetében: 2018. szeptember 19. 

 
 

6. npr: Rendezési terv módosításának kezdeményezése a 195/9 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában a beépítési mód településszövetbe illesztése miatt 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: 2017. decemberében Sallós Zoltán és Erdélyi Eszter megvásárolta az 
Önkormányzattól a Visegrád, Harangvirág u. 24. 195/9. hrsz-ú jelenleg beépítetlen telket, 
melyre családi ház építését vállalták. A tervezés során szembesültek azzal a problémával, 
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hogy a jelenlegi, szabadon álló beépítési mód szerint a telekre csak úgy építhető épület, hogy 
3-3 méteres oldalhatárt kell hagyni a 14 méter széles telken, ami ellehetetlenítené a 
megtervezett ház felépítését. Az utcában található házak nagy része oldalhatáros építésű, így 
az új épület is illeszkedne a jelenlegi utcaképbe. Kálmán Kinga az önkormányzat által 
megbízott település rendezési tervet felülvizsgáló szakember arról adott tájékoztatást, hogy 
megoldható a szabályozásban ennek átvezetése a jelenlegi településrendezési terv 
felülvizsgálata során. Ezért szükséges a Képviselő-testület megerősítése, hogy ez a módosítás 
bekerüljön a módosítási anyagba. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
181/2018. (09.05.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, 
Harangvirág u. 24. 195/9. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a településrendezési terv 
véglegesítése során figyelembe veszi, hogy az ingatlan beépítési módja oldalhatáros legyen. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a 
településrendezési terv véleményezési anyagának véglegesítése után az ingatlan 
vonatkozásában a benne foglaltakról nyilatkozzon. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: Téli síkosság-mentesítéshez szükséges útszóró só beszerzésére érkezett 

árajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A VKG csoport vezetője árajánlatot kért útszóró só beszerzésére, mely 
ajánlat szeptember 30-ig még egy kedvezményes ár a szezon előtt. Annak idején még nem 
lehetett látni, hogy milyen hosszú a tél és mennyi marad a tavalyi készletből, ezért csak 24 t 
beszerzését irányozta elő a költségvetésben a testület a VKG csoport vezetőjének javaslatára, 
de most már látszik, hogy a tavalyi mennyiségnek a kétszeresére lesz szükség, mert a készlet 
teljesen kifogyott. A cég kérésünknek megfelelően tárolja is a megvásárolt anyagot és két 
ütemben, további költség felszámítása nélkül szállítja. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
tekintettel a kedvező árra, valamit arra, hogy tavaly is ettől a cégtől vásároltunk, javasolja az 
árajánlat elfogadását.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
182/2018. (09.05.) 
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a téli síkosság-
mentesítéshez szükséges 48 tonna útszóró sót, a határozat mellékletét képező árajánlatban 
szereplő tartalommal a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Agrárbónusz Kft-től (4027 Debrecen, 
Űrhajósok tere 1. 3/11.) rendeli meg, 1.272.000,- Ft+Áfa, bruttó: 1.615.440,- Ft összegben. 
2) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő útszóró só pénzügyi fedezetét az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 2. számú melléklet dologi 
kiadások sora terhére biztosítja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az útszóró só kapcsán 
a megrendelés elküldésére. 
  

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
8. npr: Egyebek 

 
Félegyházi András: Beszámolt a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
Az Áprily Lajos Általános Iskola fejlesztésével kapcsolatosan elmondta, hogy az építkezés a 
nyár elején megszakadt és ezért a Nemzeti Sportközpontok és az önkormányzat és a 
vállalkozó is fölmondta az új iskola építésre vonatkozó szerződést. Azóta a munkaterületen 
érdemi munka nem folyik, viszont annál nagyobb jogi természetű eljárás folyik a 
munkaterület visszavételével és az új eljárás lefolytathatóságának előkészítésével 
kapcsolatosan. Gyakorlatilag heti szinten folynak az egyeztetések. Alapvetően minden 
résztvevő arra törekszik, hogy mielőbb megoldás szülessen, kiemelt figyelemmel arra, hogy 
itt egy iskoláról van szó és hogy most milyen nehezített körülmények között kell, hogy 
folyjék a tanítás.  
 
Schüszterl Károly: A buszmegállók üvegének beszerzésében történt-e előrelépés? 
 
Mikesy Tamás: Bizottsági ülésen az volt, hogy még nem jött meg a kiegészített árajánlat.  
 
Félegyházi András: Nyilván nem érkezett meg, különben sürgősséggel javasoltuk volna a 
mai ülésre a beterjesztést, de után nézünk, hogy hogy áll az ügy. 
Tekintettel arra, hogy egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

 
a jegyzői feladatokat ellátó 

 
 

Félegyházi András             Miklós Melinda   
                polgármester       igazgatási csoportvezető 
 



Szám:    21/2018. 
Határozatok száma: 183-190/2018. (09.05.) 
Rendelet száma:  15/2018. (IX.20.) Ökt. rendelet 
   16/2018. (IX.20.) Ökt. rendelet 
    
   
 
    

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. szeptember 19-én megtartott nyílt üléséről 

 
 

 
1. Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2017/2018 nevelési évi tevékenységéről 

 
2. Beszámoló az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról 

 
3. Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) 

számú költségvetési rendelet módosítása 
 

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

 
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 

fordulójához való csatlakozás 
 

6. Földgáz – adásvételi szerződések megkötése az E2 Hungary Zrt-vel az 
önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésű intézmények, lakások kedvezményes árú 
gázellátására 

 
7. Buszmegálló pavilonok biztonsági üvegeinek legyártására érkezett árajánlatok 

megvitatása 
 

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

 
9. Együttműködési keret megállapodás az ELMŰ Hálózati Kft-vel a lehetséges 

villamos hálózati fejlesztési projektek eredményes megvalósulásának érdekében 
 

10. Visegrád Településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálata, döntés a véleményezési anyag kiküldéséről 

 
11. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-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: 
 

jegyzői feladatokat ellátó: 
Miklós Melinda igazgatási csoportvezető 
 
 

Meghívottak: 
    Gyulián Mária Fellegvár Óvoda óvodavezető 
    Láng Anikó Pénzügyi Csoportvezető 
    Kálmán Kinga településtervező 
    Szondi Zsuzsanna főépítész 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.   
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 
 

1. npr: Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2017/2018 nevelési évi tevékenységéről 
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 
Meghívott:  Gyurián Mária intézményvezető 

 
Félegyházi András: Köszöntötte Gyurián Máriát a Fellegvár Óvoda vezetőjét és megkérte, 
hogy röviden foglalja össze beszámolóját. 
 
Gyurián Mária: Köszöntötte a Képviselő-testületet. Elmondta, hogy írásbeli beszámolójában 
részletesen ismertette a nevelési év tevékenységeit, melynek alapja az éves munkaterv volt. 
Nagyon fontos célkitűzés az óvodai nevelésben az egészségtudatosságra való nevelés. Szülői 
elégedettségmérést végeztek, melynek eredményeként összességében a szülők elégedettek a 
pedagógiai munkával. Tanfelügyeleti ellenőrzés is zajlott, melynek eredménye kiemelkedően 
pozitív volt, ez a beszámoló mellékletét képezi.  
 

Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság részletesen tárgyalta a beszámolót és elfogadásra 
javasolja.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az óvoda beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
183/2018. (09.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fellegvár Óvoda 
2017/2018. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolót - a határozat mellékletét képező 
tartalommal - elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Beszámoló az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester  
Meghívott:  Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Félegyházi András: Felkérte Lán Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Láng Anikó: Az önkormányzat 2018. I. félévében 894.982 e Ft bevételt és 323.362 e Ft 
kiadást teljesített. A bevétel magába foglalja az ez év eleji pénzmaradványt is. 
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Az önkormányzat pénzkészlete a tárgyidőszak végén 621.854 e Ft volt. A működési bevételek 
időarányos szinten vagy a fölött alakultak, ami igaz az adóbevételekre is. A kiadások szintén 
időarányos szinten vagy az alatt alakultak valamennyi intézménynél. Az utak felújítása 
csaknem teljesen megvalósult. Elindultak a buszmegálló építések, befejeződtek a vis maior 
felújítások, a VKG gépállománya új traktorral gyarapodott, az óvoda új kazánt kapott. A 
beszámolót a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Félegyházi András: Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a beszámolót elfogadta, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
184/2018. (09.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzatának 2018. évi I. félévi beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 
 

Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. npr: Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2017. 

(II.14.) számú költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 
Meghívott:  Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Félegyházi András: Felkérte Lán Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Láng Anikó: A módosítás magába foglalja az összes idei határozatot, ami mind bevételi, 
mind kiadási oldalon a tartalékot érintette. Magába foglalja ezen kívül azokat a 
módosításokat, amely az általános tartalékra, illetőleg a céltartalékra nem volt hatással, ezek 
elsősorban a képviselői tiszteletdíjról szóló döntések.  Illetve kiemeltük a módosított 
költségvetésből azokat a tételeket, melyek eredeti előirányzatba szerepeltek, de most már 
valamilyen oknál fogva biztosan nem fognak megvalósulni. Ezek akkora összegeke, hogy 
olyan különleges helyzet állt elő, hogy az általános módosított tartalék magasabb, mint az 
eredeti tartalék 152 millióról 223 millióra módosult az általános tartalék. A módosított 
költségvetés főösszege 1.612.760.745 Ft, a tartalék összege pedig 223.310.118 Ft  lett.  A 
költségvetés módosítást a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Mikesy Tamás: Így van, ahogyan pénzügyi csoportvezető asszony elmondta, tehát a 
bizottság elfogadásra javasolja. Megállapítható, hogy ugyanúgy, mint az előző napirendnél is, 
tulajdonképpen az első félévi gazdálkodás és a költségvetés módosítása is meglepetések 
nélküli, nyugodt kiszámítható félévnek mondható.  
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Félegyházi András: Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben szereplő költségvetés módosításáról szóló rendeletet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 15/2018. (IX.20.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és intézményei 
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 
15 /2018. (IX.20.) önkormányzati  rendelete 

 az önkormányzat és intézményei 2018. évi  költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

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

4/2011. (III.24.) számú rendelet módosítása  
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A múltkori testületi ülésen határozattal dönthetett arról a testület, hogy 
létrehozza az aljegyzői státuszt. Viszont az új szervezeti struktúrának megfelelően az 
SZMSZ-t is módosítani szükséges. Ez a rendelet módosítás ismételten rendelkezik az 
aljegyzői tisztségről, illetve módosulna a jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű 
betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatás esetén alkalmazandó helyettesítés rendje, nem 
dedikával az igazgatási csoportvezetőt, mint ahogyan eddig volt. Ez valójába akut kérdéssé 
válhat abban az esetben, hogyha a jelen pillanatban megnyitott jegyzői pályázat esetlegesen 
eredménytelen lesz november elejéig, hiszen Miklós Melinda, aki jelen pillanatban a ellátja a 
jegyzői feladatokat áthelyezéssel november 12-től a Tahitófalui Polgármesteri Hivatalban fog 
dolgozni. Tehát nem kizárt, hogy szükség lehet ennek a passzusnak az alkalmazására már 
november elején.  
 
Bálint Zsolt: Kéri a magyarázatát ennek a módosításnak, mert az eddig elhangzottak alapján 
nem érti, hogy ez mit jelent. 
 
Félegyházi András: Ez azt jelenti, hogy az aljegyzői státusz a szervezeti és működési 
szabályzatban is rögzítésre kerül, ily módon az aljegyzői pályázat is kiírhatóvá válik. A másik 
változás a helyettesítést érinti. Eddig az volt a jegyző helyettesítésének rendje, hogy az 
igazgatási csoportvezető helyettesítette, az előterjesztés szerint a módosítás úgy rendelkezne, 
hogy a jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk 
esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a 
Visegrádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül a jegyzőre vonatkozó képesítési és 
alkalmazási feltételeknek megfelelő köztisztviselőt nevez ki. Vagyis jelen pillanatban még 
kinevezhető a hivatalban a helyettesítésre Miklós Melinda, vagy Dr. Oláh Imre, tekintve, 
hogy ők ketten rendelkeznek a megfelelő végzettséggel e tekintetben. Tehát jelen helyzetben 
ez egy megoldás lehet, a későbbiek folyamán pedig egy üzembiztosabb helyzetet 
eredményezhet. 
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Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés vagy hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő és az imént ismertetett rendelet módosításával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül elfogadta Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018. 
(IX.20.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 4/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2018. (IX.20.) 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 –  

 
5. npr: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 

fordulójához való csatlakozás 
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerben évek óta részt 
vesz az önkormányzat. Felkérte Miklós Melinát a jegyzői feladatokat ellátó igazgatási 
csoportvezetőt, hogy röviden ismertesse az előterjesztést. 
 
Miklós Melinda: A pályázati feltételek gyakorlatilag megegyeznek a tavalyi évben kiírtakkal. 
Most arról kell döntenie az önkormányzatnak, hogy csatlakozni kíván-e ehhez a támogatási 
rendszerhez. A költségvetésben az előirányzat rendelkezésre áll, amikor beérkeznek a 
pályázatok, akkor átruházott hatáskörben a Népjóléti Bizottság dönt a támogatásokról.  
 
Mikesy Tamás: Hol és mikor lehet majd jelentkezni a pályázatra, mert ez nincs az 
előterjesztésben és tavaly nem volt meghirdetve nyilvánosan a pályázatra való jelentkezés. 
Milyen határideje lesz a jelentkezésnek. 
 
Miklós Melinda: A pályázatra online rendszerben lehet majd jelentkezni, annak a határideje 
jelenleg még nem ismert, de természetesen figyelni fogunk arra, hogy a Visegrádi Hírekben és 
a város honlapján is meghirdetésre kerüljön. Most egyelőre a csatlakozási szándékról kell 
dönteni, annak a határideje 2018. október 3.  
 
Féleygházi 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
185/2018. (09.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 
meghirdetett pályázati feltételek mellett a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
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illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. 
2) A képviselő-testület a havi támogatás összegét a támogatásban résztvevők szociális 
körülményeit figyelembe véve havi maximum 6.000. Ft/fő összegben határozza meg.  
3) A Képviselő-testület a támogatás keretösszegét, 475.000,- Ft az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) 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: 2018. október 3. 

 
6. npr: Földgáz – adásvételi szerződések megkötése az E2 Hungary Zrt-vel az 

önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésű intézmények, lakások kedvezményes árú 
gázellátására 
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az E2 Hungary Zrt. megkereste az idei évben az önkormányzatot és a 
jelenlegi gázszolgáltatónál kedvezőbb áru ajánlatot tett. Ez egy szabadpiaci termék lett ezért 
lehetőség van arra, hogy változtassunk. Bizottsági ülésen merült fel az a kérdés, hogy ki ez a 
cég? Ezt körbejártuk és elmondható, hogy egy meglehetősen nagy és tőkeerős cégcsoport állt 
mögöttük, tehát megbízhatónak tűnik és lényegesen kedvezőbb ajánlatot tettek, mint az eddigi 
szolgáltató.  
 
Mikesy Tamás: A Városfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság előtt is volt. Több cég is volt, 
akik ajánlatot adta, ezt tudni kell, hogy nem ez a cég volt közülük az, aki a legkedvezőbb 
ajánlatot adta, de ők azok, akik a legstabilabb háttérrel rendelkezik. Ezért javasolja a 
Bizottság, hogy ezzel a céggel kössön az önkormányzat gázellátási szerződést.  
 
Féleygházi 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
186/2018. (09.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az E2 Hungary 
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt-vel (1117 Budapest, Infopark sétány 1. (I épület) a 
jövőbeni kedvezőbb árú földgáz szolgáltatás igénybevétele érdekében, szerződést köt a 
határozat mellékletét képező Földgáz-adásvételi szerződésekben szereplő tartalommal a 
Fellegvár Óvoda-Konyha (Fő utca 18), Visegrádi Polgármesteri Hivatal (Fő u. 81.), Városi 
Mozi (Fő u. 34.), Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár (Széchenyi u. 11.), 
Sportpálya (166/3 hrsz), Sziget u. 7. (Közösségi Ház) és Harangvirág u. 22. fogyasztási 
helyekre. 
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2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, az E2 Hungary Zrt-
vel kötendő Földgáz-adásvételi szerződések aláírására. 
 

Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a 7. és 8. napirendi pontokhoz még nem érkeztek 
meg a meghívott vendégek, ezért javasolta a 9. és 10. napirendi pontokat előre venni és azok 
tárgyalásával folytatni az ülést. 
 

7. npr: Buszmegálló pavilonok biztonsági üvegeinek legyártására érkezett 
árajánlatok megvitatása 
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Lendvai János műszaki ügyintéző kolléga régóta próbált értékelhető, 
összehasonlítható árajánlatokat bekérni, ami gyakorlatilag csak úgy sikerült, hogy a 3 
árajánlat kérésre csak kettő érkezett be, melyek közül az egyik lényegesen magasabb. Tehát 
az előterjesztésben szerepelő Glass4you Kft. árajánlata a legkedvezőbb. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a bizottságon javasolták, hogy ne kerüljön bele minden 
üvegtáblába gravírozás, tehát a bizottság előtt szereplő árajánlathoz képest még majdnem 
400.000,- Ft-al olcsóbb is lesz. Több ajánlat volt a bizottság előtt, csak abból volt, aki azt 
válaszolta, hogy nem tud árajánlatot adni, aki korábban csinálta, ő sajnálatos módon már nem 
él. 
 
Féleygházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
187/2018. (09.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Glass4you Kft. 
(1042 Budapest, Ipari park utca 11.) Visegrád, 11-es út mentén átépített 4 db buszmegálló 
biztonsági oldalüvegeinek legyártására vonatkozó árajánlatát 981.900,- Ft+265.113,- Ft Áfa 
mindösszesen: 1.247.013,- Ft értékben elfogadja, a határozat mellékletét képező árajánlatban 
szereplő tartalommal.  
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő munkák költségét az önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 13. számú melléklet 20. sora terhére 
biztosítja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, a Glass4you Kft-
vel (1042 Budapest, Ipari park utca 11.) kötendő szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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8. 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 beszámoló 
kiküldésre került, mivel azzal kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, aki 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
188/2018. (09.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2018. június 20. – 2018. szeptember 19. 
közötti időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Röviden beszámolta két ülés között eltelt időszak eseményeiről. 
 

9. npr:  Együttműködési keret megállapodás az ELMŰ Hálózati Kft-vel a lehetséges 
villamos hálózati fejlesztési projektek eredményes megvalósulásának érdekében 
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Irmics Péter műszaki főmunkatárs Elmű Hálózati Kft. 
 

Félegyházi András: Az Elmű Hálózati Kft az elmúlt években többször próbálkozott azzal, 
hogy a 22 Kv-os távvezeték felújítását elvégezze a Széchenyi út-Mátyás király út 
nyomvonalon. Az önkormányzat ragaszkodott ahhoz, hogy a légvezetékeket fektessék föld alá 
és végre az Elmű részéről is pozitív visszajelzés érkezett és meg is indult egy tervezési 
folyamat, mely ennek az előkészítését irányozza elő. Ahhoz, hogy ez a folyamat az 
önkormányzat részvételét, esetleges fejlesztéseit, illetve az Elműnek a részvételét és 
fejlesztéseit koordinálja, erről szól ez az együttműködési megállapodás, amelyik most itt 
fekszik a testület előtt.  
 
Irmics Péter (Elmű Hálózati Kft.): Általánosságban röviden bemutatta a hálózat felújítási 
munkálatok folyamatát, illetve, hogy hogyan képzelik el az önkormányzattal közös 
együttműködést. Az együttműködési megállapodásban nincs az önkormányzatra nézve 
kényszer, ugyanakkor az Elmű el tudja kezdeni az előkészítő munkálatokat, bízva abban, 
hogy ez csak az első lépés lesz és a többi hálózatot is el tudják tüntetni a föld alá. 
 
Bálint Zsolt: A helyreállítás az pénzzel jár az önkormányzatnak, ha az az önkormányzat 
feladata. És a Széchenyi utcában nem az összes oszlop fog eltűnni. 
 
Félegyházi András: Nem, ez az úgynevezett nagyfeszültség, tehát ez csak arról szól.  
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Irmics Péter: A szerződésbe a burkolathelyreállítás benne van. 
 
Félegyházi András: A Mátyás király utcában egyébként az Elmű is azon a nyomvonalon 
szeretné lefektetni a kábeleket, ahol az önkormányzatnak is járda építési tervei vannak. 
Előreláthatólag a költségeket e tekintetben nem lehet meghatározni, de azt látni kell, hogy egy 
ilyen jellegű kötelezettséget az önkormányzatnak is vállalnia kell, nem lehetséges egyedül az 
Elműnek elvégeznie anyagi értelemben ezt a nagy beruházást. 
 
Bálint Zsolt: A tervezést is az önkormányzat kezdi el és ő is fizeti? 
 
Irmics Péter: Igen, ez így van.  
 
Bálint Zsolt: Most olyan valamiről beszélünk, ami költséget is jelent, tehát költségvetésről 
van szó. 
 
Mikesy Tamás: Még arról nem, ez csak egy együttműködési megállapodás.  
 
Bálint Zsolt: Meddig van az a pont, amikor még el lehet állni ettől? 
 
Irmics Péter: A szerződés bármikor 30 nappal felmondható.  
 
Bálint Zsolt: Jól hangzik, csak a költségeket nem lehet látni. Nem tudjuk, hogy megint 
mennyi lesz ennek a vége. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatosan több kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
189/2018. (09.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ELMŰ Hálózati Kft-
vel (1132 Budapest, Váci út 72-74.) a lehetséges jövőbeni villamos hálózati fejlesztési 
projektek eredményes megvalósulásának érdekében, megállapodást köt a határozat 
mellékletét képező együttműködési keret megállapodásban szereplő tartalommal.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, az ELMŰ Hálózati 
Kft-vel kötendő együttműködési keret megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Visegrád Településfejlesztési koncepciójának és településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálata, döntés a véleményezési anyag kiküldéséről 
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Kálmán Kinga településtervező 
Szondi Zsuzsanna főépítész 
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Félegyházi András: Köszöntötte Kálmán Kinga településtervezőt, aki jelen pillanatban a 
rendezési terv felülvizsgálatát végzi és Szondi Zsuzsanna főépítészt. A rendezési terv 
felülvizsgálata már egy jó ideje tart, ami a nagy számú felülvizsgálati kérelmek, illetőleg a 
jogszabályi környezet változása miatt húzódik el. 
Felkérte Kálmán Kingát, hogy röviden ismertesse a koncepciót. 
 
Kálmán Kinga: A település rendezés esete az egy olyan speciális eljárás, ahol a testület által 
alkotandó rendelet egy speciális eljáráshoz van kötve. Nagyszámú véleményező 
államigazgatási szerv vesz részt ebben az eljárásban, tehát az egyeztetési anyagot ők 
előzetesen véleményezik, majd később az államigazgatási eljárásban ők szakhatóságként 
vesznek részt a folyamatokban, ahol a most megadott véleményük őket is köti majd. Először 
is egy megalapozó vizsgálat zajlik, ami alapján kell elkészíteni a településfejlesztési 
koncepciót, másrészt a településrendezési eszközöket, mely a településszerkezeti terv és a 
Helyi Építési Szabályzat, melynek a melléklete a Szabályozási Terv. Ezek most azzal a 
szándékkal kerültek a testület elé, hogy eldöntsék, hogy kimehet-e véleményezésre a 
különböző államigazgatási szerveknek, valamint a lakosságnak is a partnerségi egyeztetés 
szabályai szerint. Nagyon fontos volt az, hogy a meglévő, hatályban lévő településrendezési 
eszközök, illetve a fejlesztési koncepció szellemét folytassák ezek az új dokumentumok, tehát 
nem eltérő irányba menő dolgot kellett most itt létrehozni. A természeti és kulturális 
értékeknek a védelme vagy az ezzel kapcsolatos érték védő, fejlesztő, növelő koncepció 
évtizedekre visszanyúlik, úgyhogy ez is egyértelmű volt, hogy milyen irányba kellene 
továbblépni. Elmondta, hogy nagyon sok tervező együttes munkája ez az anyag, amit most a 
képviselő-testület láthat.  
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság számtalan alkalommal foglalkozott ezzel 
a témával, nem is lehetne röviden ismertetni azt, ami ebbe az anyagba belekerült. Abba bízik, 
hogy amit lehetett, azokat a kérdéseket megoldották. Visegrádnak azt az arculatát, amit most 
már évtizedek óta településrendezési szinten is véd, azt továbbra is igyekeztek megtartani. A 
bizottság az anyagot elfogadásra javasolja.  
 
Félegyházi András: Október 24-én lesz egy lakossági fórum, ahol a tervet a tervezők 
ismertetik, ahol lehetőség lesz a lakosoknak jelezni az esetleges módosítási javaslataikat.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatosan több kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
190/2018. (09.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a határozat mellékletét 
képező dokumentumokat, úgy dönt, hogy Visegrád Településfejlesztési koncepciójának és 
településrendezési eszközeinek módosított dokumentációját elfogadja és véleményezésre 
alkalmasnak találja az Államigazgatási Szerveknek valamint a partnerségi egyeztetésre 
történő megküldésre.  
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2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő döntést 
tartalmazó levelek aláírására és annak az Államigazgatási Szerveknek valamint a partnerségi 
egyeztetésre történő megküldésre. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 
 

11. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy két hete a hirtelen lezúdul, nagy esőzés következtében a 
Fő utca egy szakaszán ismét elöntött néhány ingatlant a közműcsatorna tartalma. Ennek több 
oka is van, a DMRV ígéretet tett arra, hogy bizonyos szakaszon cserélni fogja az elavult 
vezetékeket.  
 
Mikesy Tamás: A gáttal kapcsolatban van valami fejlemény? 
 
Félegyházi András: Az árvízvédelmi beruházással kapcsolatban elmondta, hogy a járda és a 
szivárgó november közepére készül el a vállalkozó tájékoztatás a szerint. Anyagbeszerzési és 
emberi erőforrás hiányában csúszik a kivitelezés. Részszámlázási lehetősége is csak akkor 
van a kivitelezőnek, ha ezt a szakaszt lezárta.  
 
Bálint Zsolt: Jó lenne a következő testületi ülésre meghívni az iskola beruházással 
kapcsolatban egy illetékest, mert az egész falut az érdekli, hogy mi történt ott és mi várható, 
mikor lesz kész. 
 
Félegyházi András: Jogos a felvetés. Tudni kell, hogy közös ajánlattevőként az 
önkormányzat is partnere a kivitelezőnek, de sem a projektmenedzsment, sem a finanszírozás 
tekintetében nem aktív fél az önkormányzat, hanem a Nemzeti Sportközpontok, illetőleg a 
BMSK, aki a műszaki menedzsment feladatokat látja el. Itt az önkormányzatnak az a feladata, 
hogy nekik folyamatosan jelzi ezt a helyzetet. Természetesen a meghívást el fogja küldeni az 
önkormányzat a következő ülésre. A szerződés jelen pillanatban felmondott állapotban van, 
zajlik egy elszámolási vita. A munkaterület a kivitelezőé, az anyagok sorsa bizonytalan, nagy 
valószínűséggel még a beszállítónak sem fizette ki nagy részét a kivitelező és addig, míg ezt 
az elszámolást nem lehet lezárni és a munkaterületet nem lehet visszavenni, addig új 
kivitelező sem tud felvonulni. Az NSK egy igazságügyi szakértővel méreti föl a helyzetet, 
illetőleg az állagmegóvási munkálatokra adtak ajánlatot a tervezők. Az önkormányzat annyit 
tudott tenni, hogy az önkormányzattól a kivitelező által bérelt területet lepecsételte, lezáratta, 
onnan az építőanyagot csak az önkormányzattal egyeztetve szállíthatja el, de csak abban az 
esetben, ha a területhasználati díjat rendezi.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy már egy hete úgy látja, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő úszómű, amit üzemeltetésre átadott a Turisztikai Egyesületnek nincs használatban, mi 
lesz ezzel, hogy fog így turisztikailag hasznára válni a városnak? 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy azért van a parton, mert engedély még nincs rá. Most folyik 
az engedélyeztetési eljárás, még tilos rámenni, ki is van rá írva.  
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Félegyházi András: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

a jegyzői feladatokat ellátó 
 
 

Félegyházi András             Miklós Melinda   
                polgármester       igazgatási csoportvezető 



Szám:    23/2018. 
Határozatok száma: 192/2018. (10.03.) 
Rendelet száma:  - 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. október 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 
 

1. Orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó megállapodás módosítása 
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 3-án 08:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

jegyzői feladatokat ellátó: 
Dr. Oláh Imre jogi-hatósági referens 
 
 

Távol maradt képviselők: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bártfai István 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, a zárt ülést megnyitotta.  Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Bártfai István képviselő jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 
Félegyházi András: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2018. október 1-től Dr. Oláh 
Imre jogi-hatósági referens bírta meg a jegyzői feladatok ellátásával, az új jegyző 
kinevezéséig, tekintettel a polgármesteri hivatalban végbemenő személyi változásokra.  
 

1. npr: Orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó megállapodás módosítása 
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Röviden ismertette az előterjesztésben foglaltakat, mivel azzal 
kapcsolatosan kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
192/2018. (10.03.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. számú törvény 5.§. (1) bekezdés  
c) pontja alapján,  a háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó  02/85/2016. számú  Dr. 
Bazsa Márta vállalkozó orvossal kötött megbízási szerződést az előterjesztés 
mellékleteként csatolt szerződés tervezet jóváhagyásával módosítja, amely az 
elfogadásával egyidejűleg érvénybe lép. 

2.) A módosított szerződésben szereplő megemelt 70,- Ft/fő/hó díjtétel alkalmazását 2019. 
január 01.-től kezdődően tekinti kötelező érvényűnek, amely kiadási tételét a szerződés 
érvényességi ideje alatt az éves költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

Határidő: 2018. október 10. 
 
Félegyházi András: Több napirend nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

         jegyzői feladatokat ellátó 
 

 
Félegyházi András        Dr. Oláh Imre  
      polgármester                      jogi-hatósági referens 



Szám:    25/2018. 
Határozatok száma: 198-209/2018. (10.17.) 
Rendelet száma:  - 
    
    
   
 

 
    

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. október 17-én megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

1. Beszámoló a 2018. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről 
3. Támogatási szerződés kötése a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 

Szakkórházzal egészségügyi természetű szűrővizsgálatok finanszírozására  
4. Gerlei József víz és csatornavezetési szolgalmi jog alapítási kérelme a Visegrád, Fő 

utca 49. szám alatt lévő, 32/1 helyrajzi számú Visegrád Város Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonát képező kivett, beépítetlen területre 

5. Bérleti szerződés megkötése a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos 
Egyesülettel 

6. A Rendőrőrs telkén fedett szín kivitelezésére és műszaki ellenőrzésére beérkezett 
árajánlatok megvitatása 

7. A Patika tetőfelújítására és műszaki ellenőrzésére beérkezett árajánlatok 
megvitatása 

8. Az egészségház belső felújításának kivitelezésre és műszaki ellenőrzésére beérkezett 
árajánlatok megvitatása 

9. Az önkormányzat tulajdonában lévő MTZ552 típusú traktor értékesítésre történő 
kijelölése 

10. Visegrádi Sportegyesület 17 személyes kisbusz megvásárlásához támogatás iránti 
kérelme 

11. Sziget utca 15. szám alatti önkormányzati bérlakás I. em. 4. számú lakására 
vonatkozó pályázat kiírása  

12. Tour de Hongrie 2019 kerékpáros versenyhez történő csatlakozás 
13. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 17-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: 
 

jegyzői feladatokat ellátó: 
Dr. Oláh Imre jogi-hatósági referens 
 

 

 

 

Távol maradt képviselők: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
 

Meghívott: 
 

    Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, a nyílt ülést megnyitotta.  Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Ismertette az ülés napirendi 
javaslatát. A meghívóban szereplőkhöz képest az alábbi három pótnapirendi pont tárgyalását 
javasolta felvenni a napirendre: a VSE támogatási kérelme, Lakáspályázat kiírása a Sziget utca 
15. I./4. számú önkormányzati lakásra vonatkozóan, valamint a Tour de Hongrie 2019 kerékpáros 
versenyhez történő csatlakozásról szóló döntés. A meghívóban szereplő 9. napirendi pont viszont 
időközben okafogyottá vált, tehát ezt javasolja levenni napirendről. Mivel a napirenddel 
kapcsolatban több módosító javaslat nem volt, kérte, aki az általa javasolt módosításokkal együtt 
a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) az ülés 
napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Beszámoló a 2018. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft ügyvezetője 
 

Félegyházi András: Felkérte Cseke Lászlót, hogy röviden foglalja össze beszámolóját.  
 

Cseke László: Az írásbeli beszámoló tartalmaz mindent, amit fontosnak tartott elmondani az idei 
palotajátékokkal kapcsolatban. 
 

Mikesy Tamás: A Kultúrális Bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja. 
 

Bálint Zsolt: Ez év augusztusában a tavalyi évi beszámolóval kapcsoaltban föltettünk egy 
kérdést és nem kaptunk rá választ. 
 

Cseke László: Írásban elment a válasz. 
 

Bálint Zsolt: Az nem az volt, mi azt kérdeztük meg, hogy amit mi láttunk főkönyvi kivonatot, az 
igaz-e vagy sem.  
 

Cseke László: Az nem a főkönyvi kivonat volt, hanem a pénzügyi mérleg és beszámoló, 
egyébként ez teljesen igaz, olyannyira, hogy megvan a három szerződés, valamint a 
Kormányhivatal is jóváhagyta. 
 

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen, Bálint Zsolt 
képviselő nem szavazott) a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
198/2018. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Cseke László a Pro 
Visegrád Nonprofit Kft ügyvezetőjének beszámolóját a 2018. évi Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok rendezvényről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, mivel azzal kapcsolatban kérdés, 
illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy a jelenléti ívet nem írja alá, a testületi ülésen jelen kíván lenni, de a 
szavazásban nem vesz részt.  
 
Félegyházi András: Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel van jelen, továbbra is 
határozatképes.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen, Bálint Zsolt 
képviselő nem szavazott) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
199/2018. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2018. szeptember 19. – 2018. október 17. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Támogatási szerződés kötése a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 

Szakkórházzal egészségügyi természetű szűrővizsgálatok finanszírozására  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: A korábbi három évben szerződésünk volt a kórházzal a szűrővizsgálatok 
tekintetében, mely 2017-ben lejárt, így ezt szükséges megújítani, tekintettel arra, hogy a 
képviselő-testület az idei évben is betervezte a költségvetésbe a szűrővizsgálatok támogatását. Az 
idén november 6-án és 13-án lesznek szűrések. Mivel ez hosszútávon is egy jó program, ezért a 
Városüzemeltetési és Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért a tekintetben, hogy továbbra is 3 
évre köttessen meg  a szerződés. 
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen, Bálint Zsolt 
képviselő nem szavazott) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
200/2018. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházzal 
(2025 Visegrád, Gizella út 1.) 2018. október 18-tól 2021. december 31-ig a visegrádi állandó 
lakcímmel rendelkező polgárok számára a kórház által elvégzett, egészségügyi természetű 
szűrővizsgálatok finanszírozására - a határozat mellékletét képező tartalommal -  támogatási 
szerződést köt. 
2) A Képviselő-testület az 1.000.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet 12. számú melléklet 12. sor terhére 
biztosítja.  
3) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 3. pontban a Szent Kozma és Damján 
Rehabilitációs Szakkórház javára megítélt támogatást a szerződés érvénybe levősége esetén az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezze be.   
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Szent Kozma és Damján 
Rehabilitációs Szakkórházzal kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási 
szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. npr: Gerlei József víz és csatornavezetési szolgalmi jog alapítási kérelme a 

Visegrád, Fő utca 49. szám alatt lévő, 32/1 helyrajzi számú Visegrád Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező kivett, beépítetlen területre 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte a jegyzői feladatokat ellátó, Dr. Oláh Imrét, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Oláh Imre: Gerlei József víz és csatornavezetési szolgalmi jog alapításának kérésével fordult 
a Visegrád, Fő utca 49. szám alatt lévő, 32/1 helyrajzi számú Visegrád Város Önkormányzatának 
tulajdonát képező beépítetlen területre. 
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Gerlei József külföldön tartózkodott az elmúlt években és a DMRV Zrt. megszüntette az ivóvíz 
szolgáltatást. Annak újra indításához szükséges a már meglévő, de jogilag rendezetlen víz és 
csatornavezetékre szolgalmi jog alapítása. 
A tulajdonos minden felmerülő költséget vállal és kéri, hogy a szolgalmi jog alapításának 
ellentételezésétől tekintsen el az önkormányzat. 
 
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen, Bálint Zsolt 
képviselő nem szavazott) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
201/2018. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló Visegrád 32/1 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megjelölésű 627 m2 
területnagyságú ingatlan terhére, ingyenesen - 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 Gerlei József (2025 Visegrád, Fő u. 49/C. 
1. em. 5.) tulajdonát képező Visegrád 32/2/A/5 hrsz-ú „öröklakás” megjelölésű 70.73m2 
területnagyságú természetben Visegrád Fő utca 49/C. 1. em. 5. szám alatt található ingatlan 
javára. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Gerlei József 
ingatlantulajdonossal Visegrád Város Önkormányzat nevében a telki szolgalmi jogot alapító 
szerződést és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat aláírja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: Bérleti szerződés megkötése a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs 

Országos Egyesülettel 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Tavaly a testület tulajdonosi hozzájárulást adott a Rádiós Segélyhívó és 
Infokommunikációs Országos Egyesület részére, hogy a sportpálya épületén egy ilyen adóvevőt 
helyezzen el. A készülék kihelyezése megtörtént, a működéshez szükséges elektromos áramot 
egy almérővel mérik, de a jogi hátteret biztosító szerződést is szükséges elfogadni az 
együttműködéshez.  
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen, Bálint Zsolt 
képviselő nem szavazott) a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
202/2018. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rádiós Segélyhívó és 

Infokommunikációs Országos Egyesülettel (1089 Budapest, Elnök u. 1.)  a mellékletben szereplő 
tartalommal bérleti szerződést köt. 

2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Rádiós Segélyhívó és 
Infokommunikációs Országos Egyesülettel Visegrád Város Önkormányzat nevében a szerződést 
kösse meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: A Rendőrőrs telkén fedett szín kivitelezésére és műszaki ellenőrzésére 

beérkezett árajánlatok megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Az előterjesztés technikai okok miatt csak most került kiosztásra. Még a 
tavalyi évben készült el a Rendőrőrs telkére egy fedett szín engedélyezési és kiviteli terve, hiszen 
látszott az, hogy a városüzemeltetéshez kapcsolódóan komoly tároló kapacitás hiány van, amely 
idén még növekedett is, ezért bizottsági javaslat volt arra, hogy kérjen be a hivatal árajánlatokat. 
Két ajánlat érkezett be és azért nem tudott a többi előterjesztéssel kimenni, mert Héder József 
árajánlatából hiányzott egy olyan tétel, ami a felelős műszaki vezetőt és az e-napló vezetéshez 
kapcsolódó személy jelenlétét igazolta volna. Bizottsági javaslatra felkértük Héder Józsefet, hogy 
egészítse ki az árajánlatát, ez megtörtént, így összességében megállapítható, hogy az ő ajánlata 
kedvezőbb, a határozat ennek elfogadását javasolja. Illetőleg a határozatban a műszaki ellenőr 
személyéről is dönt a testület, amennyiben elfogadja azt. Erre is kért ajánlatot a hivatal, itt viszont 
sajnos csak egy értékelhető árajánlat érkezett. 
 
Schüszterl Károly: Az alapvető probléma az volt, ami miatt felgyorsult ez a téma, hogy az 
Unimognak kellene egy olyan fedett hely, ahová be tudna állni télen, de ha ez a helyiség zárttá 
alakítható lesz, akkor az Unimog nem fog beférni. Véleménye szerint várhatnának ezzel tavaszig, 
lehet, hogy jobb árajánlatokat kapnának akkor, ráadásul annak nincs értelme, ha az Unimog nem 
tud beállni.  
 
Félegyházi András: Az igaz, hogy az Unimog nem férne be a zárt helyre, de akkor, amikor a 
tervezés folyt, ez nem volt szempont. Tavasszal nem gondolja, hogy olcsóbb árajánlatok 
jönnének, mivel a Hód Kft. tavaly is adott árajánlatot, ami 15%-al volt alacsonyabb, mint amit 
most adott. Ez a tendencia a jövő évben sem várható, hogy megfordul. Összességében úgy 
gondolja, hogy erre a tárolókapacitásra szüksége van az önkormányzatnak, nyilván hosszú távon 
nem oldja meg a VKG összes tárolási problémáját, mert az épület méreteinek vannak korlátai, de 
biztosan jól kihasználható lesz. 
 
Schüszterl Károly: Az alap probléma ezzel nem oldódik meg és ahhoz képest nagyon drága lesz. 
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen, Bálint Zsolt 
képviselő nem szavazott) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
203/2018. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, Fő utca 57. 

szám alatti Rendőrörs (38 hrsz) mögötti területen nyitott fedett épületrész építési 
munkálataival – a határozat mellékletét képező árajánlat szerinti tartalommal – Héder 
József egyéni vállalkozót bízza meg bruttó 23.691.000.-Ft vállalkozói díj ellenében. 

2) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1) pontban szereplő 
építési munkálatok műszaki ellenőrzésével - a határozat mellékletét képező árajánlatban 
szereplő tartalommal – a Szabvány és Minőség Kft.-t (2120 Dunakeszi, Petőfi Sándor u. 
6.) bízza meg a 2018. október 5. napján kelt árajánlatának egységárai alapján, 
1.500.000.-Ft+27% Áfa, mindösszesen 1.905.000.-Ft keretösszegben. 

3) A képviselő-testület az 1) pontban szereplő építési munkák költségét az önkormányzat és 
intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletének 
13. számú melléklet, fejlesztési célú tartalék sora terhére biztosítja. 

4) A képviselő-testület a 2) pontban szereplő műszaki ellenőri feladatok ellátásának 
keretösszegét az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. 
(II.14.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklet, dologi kiadások sora terére 
biztosítja.   

5) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Héder József 
egyéni vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés és a Szabvány és Minőség Kft. 
képviselőjével kötendő megbízási szerződés aláírására.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

7. npr: A Patika tetőfelújítására és műszaki ellenőrzésére beérkezett árajánlatok 
megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A patika belső felújításáról már korábban döntött a testület, viszont a tető 
felújítás kérdésében még idáig nem sikerült összehasonlítható és értékelhető árajánlatot szerezni. 
A műszaki ellenőrzési feladatra is érkeztek árajánlatok. Ezek vannak most a testület előtt. 
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság a Herold Kft árajánlatát javasolja elfogadni. Hermann 
János, aki készítette az árazatlan költségvetést a tetőre, jelezte, hogy a födémszigetelés és 
faanyagvédelmi munkáknál nem lehetett a szarufákat bizonyos helyzetben megnézni. Javasolta, 
hogy állítson be az önkormányzat tartalékkeretet, egyrészt a tető megbontása utáni, előre nem 
látható munkák esetére, ami maximálisan 1.600.000,- Ft-ot jelent. A Bizottság ezzel egyet is 
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értett és javasolja, hogy ennek a keretösszegnek a felhasználásáról a Településüzemeltetési és 
Pénzügyi Bizottság dönthessen a műszaki vezető javaslatára. A másik kérdés a födém szigetelés, 
aminek az elvégzésére 3.800.000,- Ft keretösszeget javasol betervezni a bizottság. Jelezte, hogy a 
határozati javaslat 2. pontjában van egy pontatlanság, nem Herold Kft becsülte föl az opcionális 
munkák összegét, hanem Hermann János, ezt kéri módosítani.  
 
Hintenberger András: Városfejlesztési Bizottság már igen régóta azon van, hogy a patikaház 
felújítása meginduljon, most legalább már a tetővel ez elkezdődhet, tehát támogatja.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki Mikesy Tamás által tett módosító javaslatot - mely szerint a határozati javaslat 2. 
pontjában a Herold Kft. helyett Hermann János kerüljön be - elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen, Bálint Zsolt 
képviselő nem szavazott) a módosító javaslatot elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérte, aki a módosítással együtt az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen, Bálint Zsolt 
képviselő nem szavazott) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
204/2018. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, Fő utca 44. 
szám alatti társasházban lévő (105/A/6 hrsz), kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Patika 
tetőszerkezetének felújítási munkálataival – a határozat mellékletét képező árajánlat szerinti 
tartalommal – a Herold Kft.-t (2023 Dunabogdány, Táncsics M. utca 2.) bízza meg bruttó 
8.366.321.-Ft vállalkozói díj ellenében. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tetőszerkezet felújítása kapcsán esetlegesen 
szükségessé váló, előre nem látható, opcionális munkák (födémszigetelés, szarufák 
faanyagvédelme) fedezetére - a vállalkozói díjon felül – a Hermann János által előzetesen becsült 
3.800.000,- Ft összegben tartalékkeret biztosít.   
3) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1) pontban szereplő 
tetőszerkezet felújítási munkálatok műszaki ellenőrzésével - a határozat mellékletét képező 
árajánlatban szereplő tartalommal – a Szabvány és Minőség Kft.-t (2120 Dunakeszi, Petőfi 
Sándor u. 6.) bízza meg a 2018. október 5. napján kelt árajánlatának egységárai alapján, 
1.000.000.-Ft+27%Áfa, mindösszesen 1.270.000.-Ft keretösszegben. 
4) A képviselő-testület az 1) és 2) pontban szereplő felújítási, illetve opcionális munkák 
költségéből 6.000.000.-Ft-ot az önkormányzat és intézményei 2018. évi  költségvetéséről szóló 
2/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletének 11. számú melléklet 22., a  patikaház tetőfelújítása 
sora, míg 6.166.321.-Ft-ot az önkormányzat és intézményei 2018. évi  költségvetéséről szóló 
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2/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletének 13. számú melléklet, fejlesztési célú tartalék sora 
terhére biztosítja.   
5) A képviselő-testület a 2) pontban szereplő műszaki ellenőri feladatok ellátásának 
keretösszegét az önkormányzat és intézményei 2018. évi  költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) 
önkormányzati rendeletének 2. számú melléklet, dologi kiadások sora terhére biztosítja. 
6) A Képviselő-testület a 2) pontban szereplő opcionális munkák elvégzésnek 
szükségességéről történő döntést, a meghatározott keretösszeg erejéig Hermann János műszaki 
ellenőr javaslatának figyelembevételével a Városüzemeltetési és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe 
utalja. 
7) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Herold Kft. 
képviselőjével kötendő vállalkozási szerződés, valamint a Szabvány és Minőség Kft. 
képviselőjével kötendő megbízási szerződés aláírására.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

8. npr: Az egészségház belső felújításának kivitelezésre és műszaki ellenőrzésére 
beérkezett árajánlatok megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A napirendnek az a része, mely a kivitelezésre vonatkozik most nem 
releváns, mivel a kollégák hiába kértek árajánlatokat, nem kaptak. Viszont a műszaki ellenőrre 
vonatkozóan érkeztek be ajánlatok, ezért azt javasolja elfogadni, hogy a szabad kapacitást le 
tudják kötni, tekintettel arra, hogy mire a kivitelezésre kerül a dolog, akkor nehogy az legyen a 
gond.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát, elfogadásra javasolja 
azzal a javaslattal, hogy a műszaki ellenőr szerződésébe kerüljön bele az, hogy amennyiben 
valamilyen oknál fogva mégis meghiúsulna a kivitelezés, neki ne kelljen meghiúsulási díjat 
fizetni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen, Bálint Zsolt 
képviselő nem szavazott) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
205/2018. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 85/5 hrsz-ú 

ingatlanon található Egészségház belső felújítási munkálatainak műszaki ellenőrzésével - 
a határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal – a Szabvány és 
Minőség Kft.-t (2120 Dunakeszi, Petőfi Sándor u. 6.) bízza meg a 2018. augusztus 31. 
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napján kelt árajánlatának egységárai alapján, 1.500.000.-Ft+27% Áfa, mindösszesen 
1.905.000.-Ft keretösszegben. 

2) A képviselő-testület az Egészségház műszaki ellenőrzésének költségét az önkormányzat és 
intézményei 2018. évi  költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletének 
11. számú melléklet 24. az egészségház belső felújítása sora terhére biztosítja.  

3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Szabvány és 
Minőség Kft.-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse 
meg.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

9. npr: Az önkormányzat tulajdonában lévő MTZ552 típusú traktor értékesítésre 
történő kijelölése 
Előterjesztő: Schüszterl Károly képviselő 

 
Schüszterl Károly: Amikor megvételre került az új traktor, megfogalmazódott az, hogy ha az új 
beválik minden tekintetben, akkor a régit el kellene adni. A Pénzügyi Bizottság meghatározta a 
kikiáltási árat, javasolja a meghirdetést. Kéri, hogy a környező településeknek is legyen kiküldve 
a pályázat.  
 
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 egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen, Bálint Zsolt 
képviselő nem szavazott) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
206/2018. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól (továbbiakban: vagyonrendelet) szóló 5/2012. (III.29.) Önk. 
rendelet 8 § (1) c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Visegrád Város 
Önkormányzat tulajdonát képező MTZ552 típusú traktort (továbbiakban: traktor) a 
vagyonrendeletnek megfelelő eljárás szerint értékesítésre jelöli ki. A nyilvános pályázat 
kiírására, a pályázati eljárás lebonyolítására a vagyonrendelet 10.§ (2) bekezdése alapján a 
képviselő-testület a jegyzői feladatokat ellátó Dr. Oláh Imre jogi-hatósági referenst kéri fel. A 
traktor kikiáltási ára: bruttó 2.400.000,- Ft, a minimális ajánlati ár: bruttó 1.750.000,- Ft.  
2) A Képviselő-testület egyúttal felkéri a jegyzői feladatokat ellátó Dr. Oláh Imre jogi-hatósági 
referenst, hogy a nyilvános pályázati eljárás lebonyolítását követően készítsen újabb 
előterjesztést, mely alapján a traktorra érkezett konkrét vételi ajánlatok ismeretében meghozható 
a végleges döntés. 
 

Határidő: 2018. november 21. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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10. npr: Visegrádi Sportegyesület 17 személyes kisbusz megvásárlásához támogatás 
iránti kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Visegrádi Sportegyesület (továbbiakban: VSE) kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, melyben egy 17 személyes kisbusz megvásárlásához kér 1.500.000,- Ft-ot, 
vissza nem térítendő támogatásként. Az egyesületnek lehetősége lenne egy jó állapotban lévő, 
keveset használt kisbusz megvételére, melynek ára 2.700.000,- Ft, valamint az üzemebe 
helyezéshez, a fűtés bővítéséhez, valamint téli gumik beszerzéséhez 650.000,- Ft szükséges még. 
Így a kisbusz megvásárlásának költsége összesen 3.350.000,- Ft. 
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, ami a határozati 
javaslatba megfogalmazásra került, azokkal a feltételekkel támogatja.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen, Bálint Zsolt 
képviselő nem szavazott) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
207/2018. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi Sportegyesület 
által megvásárolni kívánt 17 személyes kisbusz megvásárlásához 1.500.000,- Ft összeggel 
hozzájárul, azt a Visegrádi Sportegyesület (2025 Visegrád, Fő u. 81.) részére támogatás 
formájában biztosítja.  
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1) pontban meghatározott támogatás támogatási 
szerződésben rögzített feltételei az alábbiark: 
a) a Visegrádi Sportegyesület vállalja, hogy a busz használatát lehetővé teszi más, a városban 
működő civil szervezetek részére is 
b)Visegrád Város Önkormányzata fönntartja magának a jogot, hogy a busz használatát bármikor 
ellenőrizheti 
c)Visegrád Város Önkormányzata felkéri a Visegrádi Sportegyesületet, hogy a busz megfelelő 
helyen (nem közterületen) történő tárolásáról gondoskodjon 
4) A Képviselő-testület a Visegrádi Sportegyesület részére az 1.500.000,- Ft támogatást az 
önkormányzat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) számú 
önkormányzati rendelet általános tartalék terhére biztosítja.  
5) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2018. október 31. 
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11. npr: Sziget utca 15. szám alatti önkormányzati bérlakás I. em. 4. számú lakására 
vonatkozó pályázat kiírása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Oláh Imrét, hogy röviden ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Oláh Imre: Szabó Szilvia a 2016. január 1-jén határozott időre 2020. december 31-ig szóló, 
a Sziget u. 15. szám alatti I. emelet 4. számú lakásra vonatkozó bérleti szerződését 2018. október 
8-án felmondta. A bérleti szerződés 31. pontja alapján bármelyik fél legalább 30 napos 
felmondási idővel, a határnapot követő hónap utolsó napjával a bérleti szerződést írásban 
felmondhatja anélkül, hogy bérbeadót elhelyezési kötelezettség terhelné. Ennek értelmében a 
lakásbérleti jogviszonyára vonatkozó szerződés 2018. november 30. napjával megszűnik, a lakás 
ismét bérbe adható, pályáztatható. Az előterjesztés tartalmazza a pályázati kiírást, a pályázatokat 
majd a Népjóléti Bizottság véleményezi. 
 
Schüszterl Károly: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság tárgyalta és arra jutott, hogy 
mindenképpen jó volna, ha a pályázati kiírás megjelenhetne a novemberi Visegrádi Hírekben, 
ezért a bizottság tagjai vállalták, hogy a pótlapokat beleteszik az újságba, annak érdekében, hogy 
minél szélesebb körben ismert legyen a lehetőség.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
Tekintettel arra, hogy Bálint Zsolt képviselő most aláírta a jelenléti ívet, ezért szavazhat, így a 
Képviselő-testület 6 fővel van jelen, továbbra is határozatképes. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
208/2018. (10.17.) 
HATÁROZATA 

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

Határidő: 2018. október 19. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
- A pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. – 
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12. npr: Tour de Hongrie 2019 kerékpáros versenyhez történő csatlakozás 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: 2017-ben a Képviselő-testület a 263/2017. (XII.13.) számú határozatával 
úgy döntött, hogy 2.000.000.- forinttal támogatja Visegrád Város részvételét a Tour de 
Hongrie2018 kerékpáros versenyen, mint a verseny utolsó, vasárnapi szakaszának rajt helyszíne. 
Végül is másképp alakult, Visegrád ezt a lehetőséget nem kapta meg, amiről hivatalos értesítés 
nem érkezett. Az idei évben ismét megérkezett az általános felhívás, ami tavaly, illetve tavaly 
előtt is. Összegszerűségében 2,5-szeresée emelkedtek a szponzorációs tarifák, tehát a tavalyi 2 
millió 5 millióra emelkedett. Bálint Zsolt képviselő úr kérte, hogy kerüljön a döntés testület elé. 
Az idei évben nem javasolja a támogatást. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, azért szerette volna ezt behozni, mert korábban elhangzott egyik 
képviselőtől, hogy ezt a versenyt éjszaka meg hajnalban adták le, de ez nem igaz, mert több 
csatornán, köztük az országos M4-en is nappal ment a közvetítés. Egyébként az 5 millió forintos 
szponzorációt soknak tartja, tehát ő sem támogatja a részvételt. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy itt nem arról van szó, hogy nem szeretné látni a város a 
Tour de Hongrie esetleges visegrádi érintettségét, csak Visegrád költségvetésében egy ilyen 
típusú verseny szponzoráció több annál, mint ami arányos. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati javaslatot – mely szerint nem kíván csatlakozni 
a versenyhez - elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
209/2018. (10.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város Önkormányzat 
csatlakozását a Tour de Hongrie 2019 kerékpáros versenyhez nem támogatja. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Tekintettel arra, hogy az A) alternatíva elfogadásra kerül, így a következő határozati javaslatok 
megszavaztatása okafogyottá vált. 
 

13. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Az elmúlt testületi ülésen Bálint Zsolt képviselő úr kérte, hogy hívja meg a  
Nemzeti Sportközpontok illetékesét, hogy az iskola beruházás állásáról adjon tájékoztatást, 
tekintettel arra, hogy az önkormányzat ott nem operatív szereplő. A Nemzeti Sportközpontok egy 
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rövid levélben megerősíti a szerződés felmondásának tényét, a szakértői vizsgálatról tájékoztat, 
illetve főként az állagvédelem beavatkozás tervre vonatkozóan született megállapodás. Ez a 
tervdokumentáció a napokban készül el és ennek alapján tud a Nemzeti Sportközpontok a 
beruházás folytatásával kapcsolatosan döntéseket hozni remélhetőleg mielőbb.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, azért nem írta alá ma a jelenléti ívet, mert úgy látja, hogy ebben a 
testületben ígyis-úgyis megvan a 4-3 szavazati arány, ha esetleg nem születik döntés, akkor ismét 
bekerül testület elé az adott téma, így nem látja értelmét a munkának, ezért a továbbiakban elfog 
jönni az ülésekre, de szavazni nem fog, mert nem látja értelmét. 
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy nem hangzott el olyan, amire reagálnia kellene. Mivel 
egyebekben több hozzászólás, illetőleg kérdés nem volt, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

jegyzői feladatokat ellátó 
 
 

Félegyházi András               Dr. Oláh Imre  
      polgármester                  jogi-hatósági referens 

 
 
 
 



Szám:    27/2018. 
Határozatok száma: 213/2018. (10.26.) 
Rendelet száma:  - 
    
    
   
 

 
    

JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. október 26-án megtartott nyílt üléséről 

 
 
 
 
 

Elbirtoklás jogcímén történő telekalakítási szerződés megkötése a 2025 Visegrád, Fő 
utca 14. sz. alatti ingatlan tulajdonosával  
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 26-án 08:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 
 

 

Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 

 

 

 

 

Tanácskozási joggal: 
 

jegyzői feladatokat ellátó: 
Dr. Oláh Imre jogi-hatósági referens 
 

 

 

 

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, a nyílt ülést megnyitotta.  Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Bártfai István képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. 
Ismertette az ülés napirendi javaslatát, mivel azzal kapcsolatosan módosító javaslat nem volt, 
kérte, aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester ás Bártfai 
István képviselő nem volt jelen) a nyílt ülés napirendjét elfogadta. 
 
 

1. npr: Elbirtoklás jogcímén történő telekalakítási szerződés megkötése a 2025 
Visegrád, Fő utca 14. sz. alatti ingatlan tulajdonosával  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: Mint ismeretes az óvoda építéshez kapcsolódóan az önkormányzat egy 
elbirtoklási perrel együtt kapta meg a volt rendőrüdülő épületét. A telekegyesítés a 
birtokbavételt követően megtörtént, viszont a folyamatban lévő elbirtoklási per még a régi 
helyrajziszámon volt, emiatt a földhivatal nem jegyezte be az elbirtoklási per eredményét. Itt 
most két út áll az önkormányzat előtt, vagy megegyezik az örökösökkel vagy pedig ők egy 
újabb elbirtoklási pert indítanak a helyrajzi szám miatt.  
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
213/2018. (10.26.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Csikósné Dr. 
Hoffmann Ágnes Máriával (lakcíme: 1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3. 3. emelet 6.), mint 
a Visegrád belterület 70/2 hrsz. alatt felvett, természetben 2025 Visegrád, Fő utca 14. szám 
alatti ingatlan tulajdonosával – a határozat mellékletét képező szerződés szerinti tartalommal 
– telekalakítási szerződést köt. 
2) Az 1) pontban szereplő telekalakítási szerződés megkötésével Visegrád Város 
Önkormányzata feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szentendrei 
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a Visegrád 70/2 és 72. hrsz. alatti ingatlanokra a 
telekhatár rendezési eljárást lefolytassa, azaz a telekalakítási szerződés mellékletét képező 
változási vázrajzon jelölt 36 m2 nagyságú földrészletet a 70/2 hrsz. alatti ingatlanhoz csatolja, 
majd az engedély alapján a Visegrád 70/2 és 72. hrsz. alatti ingatlanok telekhatár rendezését 
az ingatlan-nyilvántartási térképen és az ingatlanok tulajdoni lapján elbirtoklás jogcímén 
átvezesse.  
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Dr. Csikósné Dr. 
Hoffmann Ágnes Mária ingatlantulajdonossal kötendő telekalakítási szerződés és valamennyi 
kapcsolódó dokumentum aláírására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

Kmf. 
 

                                                         a jegyzői feladatokat ellátó 
 
 

Félegyházi András       Dr. Oláh Imre 
      polgármester                                                                          jogi-hatósági referens 
 
 
 



Szám:    31/2018. 
Szám:    30/2018. 
Határozatok száma: 218-232/2018. (11.21.) 
Rendelet száma:  17/2018. (XI. 22.) Ökt. rendelet 
     
   

    
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. november 21-én megtartott nyílt üléséről 

 
 

1. A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolója a 2017. évben végzett 
munkájáról 

2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
3. Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) 

számú költségvetési rendelet módosítása 
4. Új Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése 
5. Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezetőjének újraválasztása 
6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 

ülés között eltelt időszak eseményeiről 
7. Döntés a decemberben tartandó közmeghallgatás időpontjáról és témájáról 
8. Sziget utca 15. szám alatti önkormányzati bérlakás I. em. 4. számú lakására 

vonatkozó pályázat lezárása 
9. Önkormányzati tulajdonú MTZ552 típusú traktor értékesítésre kiírt újabb 

pályázatról szóló döntés 
10. Az Egészségház belső felújítására érkezett árajánlatok megvitatása 
11. Zséli Szilvia 2025 Visegrád, Rigó utca 11. szám alatti lakos ingatlan vásárlási 

kérelme az önkormányzati tulajdonú 793/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 
12. Áprily-völgy partfal alámosás, Csukavölgy utcai és a Művelődési ház területén 

található támfal megrongálódás okozta károsodások helyreállítása kapcsán a ter-
vezési munkák elvégzésére adott árajánlatok megvitatása 

13. Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
14. Pót napirend 01.: Bölcsődei ellátás biztosításáról szóló döntés és a Figyelj Rám 

Közhasznú Egyesülettel kötendő feladat-ellátási szerződés megvitatása 
15. Pót napirend 02.: a Visegrád, 151 hrsz-ú ingatlanon Visegrád Város 

Önkormányzata javára fennálló elővásárlási jogról való döntés 
16. Egyebek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én 18.30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendes 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:              jegyzői feladatokat ellátó: 

dr. Oláh Imre jogi-hatósági referens 
 
 

Távol maradt képviselők: - 
 
 
 
Meghívott:   Spáth Gottfriedné elnök, Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület  
    Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
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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 pár percet késik. Félegyházi András elmondta, hogy a 12. 
napirendi pont tévedésből került fel a napirendre, mert arról már döntött a testület, így azt nem 
kell tárgyalni. Van viszont két pót-napirendi javaslata: 1. Bölcsődei ellátás biztosításáról szóló 
döntés és a Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel kötendő feladat-ellátási szerződés 
megvitatása, 2. a Visegrád, 151 hrsz-ú ingatlanon Visegrád Város Önkormányzata javára 
fennálló elővásárlási jogról való döntés. Kérte, aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely képviselő nem volt jelen) az 
ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolója a 2017. évben végzett 
munkájáról 
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 
Meghívott:  Spáth Gottfriedné elnök 

 
Schüszterl Károly: A beszámolót a Népjóléti Bizottság tárgyalta és a testületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Félegyházi András: Ha nincs kérdés, hozzászólás kéri, hogy szavazzanak. 
 
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 
218/2018. (11.21.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Figyelj Rám! 
Közhasznú Egyesület beszámolóját a 2017. évben végzett tevékenységéről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 
Meghívott:  Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Láng Anikó: Elmondta, hogy Visegrád Város Önkormányzata 2018. I-III negyedévében 
1.028.304.000.- Ft bevételt és 463.178.000.- Ft kiadást teljesített A bevétel magában foglalja 
az év elei nyitó pénzmaradványt, de nem tartalmazza a III. negyedév mintegy 106 millió 
forintos adóbevételét, így a tárgyi időszak tényleges bevétele 556.219.000.- Ft volt. 
Adóbevételeink csaknem elérték az éves előirányzatot. Kiadási oldalon valamennyi 
intézmény tartotta működési kiadások tekintetében az időarányos költségvetését. A III. 
negyedévben mintegy 20 millió forintos felújítási, beruházási kiadás realizálódott. A 
beszámolót a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
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Félegyházi András: Van- e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérdezem a Képviselő-testületet, 
hogy elfogadja-e a beszámolót? 
 
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 
219/2018. (11.21.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzatának 2018. évi III. negyedévi beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja 
 

Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) 

számú költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 
Meghívott:  Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Láng Anikó: Ez a módosítás a bevételi 2 tételt tartalmaz, az egyik a nem tervezhető önkor-
mányzati működési támogatások, a másik pedig az önkormányzati fejlesztések támogatására 
nyert pályázat. A kiadási oldalon a tartalékkeret terhére született határozatok szerepelnek a 
legutóbbi módosítás óta, illetve a felajánlott képviselői tiszteletdíjak. A változások átvezetése 
után a módosított költségvetési rendelet főösszege 1.620.886.133 Ft, a tartalék összege pedig 
206.445.185 Ft. A pénzügyi bizottság ezt is megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) elfogadta Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018. (XI.22.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2018. (11.22.) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat és intézményei 2018. évi  költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 
4. Új Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése 

Előterjesztő: Dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 
 
Dr. Oláh Imre: Elmondta, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdítá-
sáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. §-a szerint a települési önkormányzatoknak 
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell készíteni, amit Visegrád Város 
Önkormányzata 2013-ban elkészített. A programot időnként felül kell vizsgálni, ez 2017-ben 
megtörtént. Az új programot a 2019-2023. időszakra el kell készíteni. Ennek felelőse 
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Gerstmayer Beáta esélyegyenlőségi referens. A jelenlegi program intézkedéseit december 31-
éig le kell zárni, illetve a programot hatályban kell tartani addig, amig az új el nem készül. 
Ennek határideje 2019. február 28. 
 
Félegyházi András: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzunk!  
Közben Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a 7 főből 
fő képviselő jelen van, a testület továbbra is határozatképes.  
  
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képviselő nem szavazott) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
221/2018. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Visegrád Város Önkormányzat 
esélyegyenlőségi referensét, hogy Visegrád Város Önkormányzat jelenleg hatályos Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának intézkedéseit 2018. december 31-éig zárja le, egyben meg-
bízza a 2019-2023 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésével. 
2) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. június 27-én 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot és annak 2017. november 15-én elfogadott fe-
lülvizsgálatát az új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáig hatályban tartja. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2019. február 28. 

 
5. Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezetőjének újraválasztása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László ügyvezető, Pro Visegrád Nonprofit Kft. 

 
Félegyházi András: Mivel a napirendi pont meghívottja, Cseke László még nem érkezett meg, 
a napirend tárgyalására térjünk vissza akkor, ha megérkezett Laci. 
 

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

 
Félegyházi András: A polgármesteri beszámolót szokás szerint az egyebekben mondanám, 
kérdezem, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja-e a testület? 
van-e kérdés. hozzászólás? Amennyiben igen, szavazzunk!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
222/2018. (11.21.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2018. szeptember 19. – 2018. október 17. 
közötti időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

7. Döntés a decemberben tartandó közmeghallgatás időpontjáról és témájáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Minden évben egyszer kötelező, idén már volt lakossági fórum több is, de 
közmeghallgatás még nem. Javaslatom, hogy december 17-én 18 órától legyen a moziban. 2 
napirendi pontot javaslok, az egyik beszámoló az idén elvégzett munkáról, a másik az egyebek. 
 
Bálint Zsolt: Mindenkit kér, hogy akinek bármilyen problémája van, jöjjön el a 
közmeghallgatásra és ott mondja el a problémáját, illetve tegye fel kérdéseit és ne utána és ne 
az utcán. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
223/2018. (11.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. december 17.  18 
órakor a Mozi épületében közmeghallgatást tart az alábbi témákkal: 

 Beszámoló Visegrád Város Önkormányzat 2018. évi munkájáról 
 Egyebek 

2) A képviselő-testület felkéri Dr. Oláh Imrét a jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági refe-
renst, hogy a közmeghallgatás helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek, hirdetőtábla, hon-
lap) történő meghirdetéséről intézkedjen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
8. Sziget utca 15. szám alatti önkormányzati bérlakás I. em. 4. számú lakására 

vonatkozó pályázat lezárása 
Előterjesztő: Dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 

 
Dr. Oláh Imre: Elmondta, hogy a szóban forgó lakásból a korábbi bérlő elköltözött és bérleti 
szerződése felbontásra került. A testület már korábban döntött arról, hogy a lakást újra bérbe 
kívánja adni. A lakás bérlésére pályázat került kiírásra, melyre 7 pályázat érkezett be. A 
pályázatok bontása megtörtént, a vonatkozó rendeletnek megfelelően Herold Mária 
összeállított egy listát a pályázatokról, ennek megfelelően a Népjóléti Bizottság javaslatot 
fogalmazott meg, mely szerint a 7 pályázat közül Galszter Beáta pályázatát javasolja 
elfogadásra. Ha ezt a testület elfogadja, akkor 5 napon belül a határozatot ki kell küldeni a 
nyertesnek és a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül meg kell kötni a bérleti 
szerződést. 
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Félegyházi András: Ha nincs kérdés, hozzászólás és a testület elfogadja a határozati 
javaslatot, most szavazzunk! 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
224/2018. (11.21.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Sziget u. 15. szám alatt lévő 1.em. 4. számú önkormányzati lakás bérbeadására” kiírt 
pályázaton – figyelembe véve a Népjóléti Bizottság javaslatát – Galszter Beáta 2025 
Visegrád, Rákóczi u. 2/c. szám alatti lakost jelöli meg nyertes pályázónak. 
2) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a lakások és helyiségek 
bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről” szóló 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 
20.§ (3) bekezdés a) pontja alapján Galszter Beátának havi 33.440 Ft/hó (550 Ft/m2/hó) 
bérleti díj ellenében 2018. december 1-től öt év határozott időtartamra adja bérbe a Visegrád, 
Sziget u. 15. 1. em 4. számú önkormányzati tulajdonú lakását. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Galszter Beátával 
kötendő bérleti szerződés aláírására.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. Önkormányzati tulajdonú MTZ552 típusú traktor értékesítésre kiírt újabb 

pályázatról szóló döntés 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Mivel a november 8-ai határidőig nem érkezett pályázat, ismét ki kell 
azt írni, valamint különböző hirdetési oldalakon is meg kell jelentetni. Amennyiben nincs 
kérdés, hozzászólás, most szavazzunk! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
225/2018. (11.21.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat tulajdonát képező MTZ 552 Belorusz traktor értékesítésére meghirdetett 
nyilvános pályázat eredménytelen, mivel az ajánlattételi határidőig egyetlen a pályázati 
felhívásnak megfelelő tartalmú ajánlat sem érkezett. 
2) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2017. (XII.14.) Önk. rendelet 13. §-ában biztosított 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát képező 
MTZ552 típusú traktort a vagyonrendeletnek megfelelő eljárás szerint ismételten értékesítésre 
jelöli ki. A nyilvános pályázat kiírására, a pályázati eljárás lebonyolítására a vagyonrendelet 
10.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a jegyzői feladatokat ellátó Dr. Oláh Imre 
jogi-hatósági referenst kéri fel. A traktor kikiáltási ára: bruttó 2.400.000,- Ft, a minimális 
ajánlati ár: bruttó 1.750.000,- Ft.  
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3) A Képviselő-testület egyúttal felkéri a jegyzői feladatokat ellátó Dr. Oláh Imre jogi-
hatósági referenst, hogy az ismételt nyilvános pályázati eljárás lebonyolítását követően 
készítsen újabb előterjesztést, mely alapján a traktorra érkezett konkrét vételi ajánlatok 
ismeretében meghozható a végleges döntés. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 

 
10. Az Egészségház belső felújítására érkezett árajánlatok megvitatása 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy a BM önkormányzati feladatellátást támogató 
pályázatán nyert az önkormányzat 50%-os intenzitású támogatást az egészégház belső 
tereinek felújítására. A jövő év végéig kell elszámolni a támogatással. 2 cég nyújtott be 
értékelhető ajánlatot, közülük a Hód Kft. ajánlata kedvezőbb, ennek elfogadását javasolja a 
határozati javaslat. 
 
Hintenberger András: Azt hiszem ezt a pályázatot változatlan műszaki tartalommal 
harmadszor nyújtjuk már be, most végre nyertünk. A Városfejlesztési Bizottság elfogadásra 
javasolja. 
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottság csak azt nézte meg, hogy a korábban a célra a 
költségvetésbe beállított önrész szinte forintra fedi egymást, úgyhogy nem kellett külön 
határozatot hozni.  
 
Bálint Zsolt: Azt meg lehetne tudni, hogy mit fogunk csinálni ott benn? Mert hiába kerestem 
pénzügyi bizottsági anyagban is, meg a mostaniban is, nincs benne. Le van az írva, hogy most 
ablakcserék lesznek, vagy belő ajtók, vagy mik lesznek? 
 
Félegyházi András: Persze, lesz nyílászáró csere is, belső nyílászárók, burkolat… Én ezt 
most fejből nem mondom meg, de gyere be, Adriennél ott van a teljes anyag. Ha nincs 
további kérdés, kérdezem a Képviselő-testületet elfogadja-e a határozati javaslatot? 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
226/2018. (11.21.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 85/5 hrsz-ú ingatlanon 

található Egészségház belső felújítási munkálatainak elvégzésével - a határozat mellékletét 
képező árajánlatban szereplő tartalommal – a Hód Kft.-t (2626 Nagymaros, Tégla u. 6.) bízza 
meg a 2018. október 25. napján kelt árajánlata alapján, 22 552 844.-Ft+27% Áfa, 
mindösszesen 28 642 112.-Ft összegben. 

2) A képviselő-testület az Egészségház belső felújításának költségét az önkormányzat és 
intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletének 11. 
számú melléklet 24. az egészségház belső felújítása sora terhére biztosítja.  

3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Hód Kft.-vel 
Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést kösse meg.  
 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
 

 
11. Zséli Szilvia 2025 Visegrád, Rigó utca 11. szám alatti lakos ingatlan vásárlási 

kérelme az önkormányzati tulajdonú 793/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Dr. Oláh Imre: Előadta, hogy Zséli Szilvia azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, 
hogy az ingatlana melletti, önkormányzati tulajdonban lévő 793/2 helyrajzi számú, kivett köz-
terület megnevezésű ingatlant értékesítse számára. A Városfejlesztési Bizottság támogatta az 
ingatlan értékesítését. A vagyongazdálkodásról szóló rendeletünk értelmében értékbecslést 
kell készíteni, amit az önkormányzat el is végeztetett. Az értékbecslő megállapította, hogy az 
ingatlan értéke bruttó 520 ezer forint. Az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartása szerint a 
793/2 hrsz-ú ingatlan vagyoni jellege alapján a törzsvagyon része. Ahhoz, hogy ezt Zséli Szil-
via részére értékesíteni tudja az Önkormányzat, az ingatlant át kell minősíteni üzleti vagyonba 
(korlátozottan forgalomképes vagyonelemek köre). A határozati javaslat szerint első pontban 
az átminősítésről, második pontban az értékesítésről dönt a képviselő-testület. Mivel az ingat-
lan forgalmi értéke nem haladja meg az 1 millió forintot, nem kell versenyeztetési eljárást 
lefolytani. 
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Hosszasan nézték, hogy az 
ingatlan nem szolgál semmilyen közösségi célt, így javasolják az értékesítést. 
 
Félegyházi András: Kérdezem a testületet, hogy elfogadja-e a határozati javaslatot? 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
227/2018. (11.21.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló Visegrád 793/2 hrsz-ú „kivett közterület” megjelölésű 224 m2 
területnagyságú ingatlant a törzsvagyon köréből (forgalomképtelen vagyontárgy) átminősíti 
az üzleti (korlátozottan forgalomképes vagyontárgy) vagyon körébe. 
2) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyongazdálkodásról szóló 22/2017. 
(XII.14.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy az 1) pontban szereplő Visegrád 793/2 hrsz-ú ingatlant értékesíti Zséli Szilvia 
(2025 Visegrád, Rigó u. 11.) részére – az előzetes ingatlanforgalmi értékbecslésben 
megállapított – bruttó 520 000 Ft, azaz ötszázhúszezer Ft értéken. 
3) A képviselő-testület felkéri a jegyzői feladatokat ellátó Dr. Oláh Imre jogi-hatósági 
referenst, hogy intézkedjen az 1) pontban szereplő Visegrád 793/2 hrsz-ú ingatlan 
ingatlanvagyon-kataszterben történő átvezetéséről.   
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy az 1) pontban 
szereplő Visegrád 793/2 hrsz-ú ingatlan ingatlanvagyon-kataszterben történő átvezetését 
követően Zséli Szilviával  Visegrád Város Önkormányzata nevében az adásvételi szerződést 
aláírja. 
 

Határidő: ingatlanvagyon-kataszterben történő átvezetés esetében azonnal 
Felelős: Dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 
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Határidő: adásvételi szerződés megkötése esetében a határozat kézhezvételét követő 30 nap 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 
Félegyházi András: Közben megérkezett Cseke László, így térjünk vissza az 5. napirendi 
ponthoz. 
 

5. Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének újraválasztása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Elmondta, hogy Cseke László ügyvezető megbízatása ez év november 27-
én lejár, a megbízást meg kell újítani. Én megkérdeztem Cseke Lászlót, hogy vállalja-e a 
megbízást és azt mondta, hogy igen. Ezért én javaslom, hogy a Képviselő-testület bízza meg 
Cseke Lászlót további 5 évre az ügyvezetői feladatok ellátásával. 
 
Bálint Zsolt: Nekem lenne egy kérdésem, amit a múltkor is fel szerettem volna tenni, de félek 
attól, hogy mivel nem ehhez a napirendi ponthoz tartozik és Mikesy Tamás esetleg ugyanúgy 
le fog hurrogni, mint a múltkor, ezért mégse tenném föl. 
 
Félegyházi András: Ha nincs további kérdés, kérdezem a Képviselő-testületet elfogadja-e a 
határozati javaslatot, amennyiben igen, kérem jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

228/2018. (11.21.)  
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 Cseke Lászlót (szül. hely, idő: Budapest, 1959.01.13.,  an.: Végh Emma 
Erzsébet, adóaz.: 8336143386, személyi igazolvány száma: 685530MA, lakcím: 2025 
Visegrád, Rév u. 12.) 2023. november 27-ig ismételten ügyvezetővé megválasztja, mivel az öt 
éves határozott időtartamra szóló megbízatása lejárt. 
2) A Képviselő-testület, mint a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Pro 
Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft (Cg. 13-09-126346, székhely: 2025 
Visegrád Fő utca 81., ügyvezető: Cseke László) alapító okirat VI/4. pont első mondatát 
alábbiakra módosítja:„ A társaság újraválasztott ügyvezetője a taggyűlés jogait gyakorló 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 228/2018.(11.21.) számú határozata 
alapján 2023. november 27-ig Cseke László (szül. hely, idő: Budapest, 1959.01.13.,  an.: 
Végh Emma Erzsébet, adóaz.: 8336143386, személyi igazolvány száma: 685530MA, lakcím: 
2025 Visegrád, Rév u. 12.).”, azt egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az alapító okirat 
aláírására.  
 

Határidő:  cégbírósági nyilvántartás megkeresésére 2018. december 15. 
Felelős:    Félegyházi András polgármester 
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12. Áprily-völgy partfal alámosás, Csukavölgy utcai és a Művelődési ház területén 
található támfal megrongálódás okozta károsodások helyreállítása kapcsán a ter-
vezési munkák elvégzésére adott árajánlatok megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

Félegyházi András: Ezek olyan munkák, melyek valamilyen vis maior káresemények, me-
lyekre az önkormányzat vis maior pályázati támogatást nyert. A címben és az előterjesztésben 
is szerepel a Csukavölgy utcai támfal helyreállítása, de ezt a Pénzügyi Bizottság javaslatára 
kivennénk a határozathozatalból, mert ott még az ingatlan tulajdonosával egyeztetni kell, mert 
közös felelősségről van szó, hiszen a kerítés támfal a tulajdonosé, az optimális megoldáshoz 
pedig az önkormányzatnak területet kellen átadni a számára. Ez a megegyezés még nem szü-
letett meg, de hamarosan tető alá lehet hozni. A másik két esetben azonban el lehet kezdeni a 
munkát.  Tehát a határozati javaslatban a művelődési ház és az Áprily-völgy munkáiról kell 
szavazni. Ha nincs kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzunk! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
229/2018. (11.21.)  
HATÁROZATA 

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

partfal alámosás és a Művelődési ház területén található támfal megrongálódás 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) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szőke és Társa Kft. által adott ajánlat alapján fizetendő 
2.500.000-Ft+Áfa, mindösszesen 3.175.000.-Ft tervezési díjat elfogadja. 

3) A Képviselő-testület az 1) pontban szereplő tervezési munkákkal járó költségek pénzügyi 
fedezetét az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) 
önkormányzati rendeletének 2. számú melléklet dologi sora terhére biztosítja. 

4) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert a Szőke és Társa Kft.-vel történő 
tervezési szerződés megkötésére.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
13. Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 

Előterjesztő: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
Félegyházi András: Alpolgármester úr tiszteletdíjából 100.000.- forintot a nyugdíjas Klub 
részére, további 75.000.- forintot pedig a Fellegvár Óvoda részére a karácsonyi ünnepséghez 
kapcsolódó beszerzésekhez ajánl fel. Az első tételről nem, de a másodikról szavazni kell. 
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a határozati javaslatot kérem most szavazzon! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
230/2018. (11.21.)  
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester alpolgármesteri tiszteletdíjának, 100.000,-Ft-nak 
támogatásként történő felajánlását a Visegrádi Nyugdíjas Klub részére, a karácsonyi ünnep-
ségük finanszírozására. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi Nyugdíjas 
Klubbal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
14. Pót napirend 01.: Bölcsődei ellátás biztosításáról szóló döntés és a Figyelj Rám 

Közhasznú Egyesülettel kötendő feladat-ellátási szerződés megvitatása 
Előterjesztő: Dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 

 
Dr. Oláh Imre: Elmondta, hogy Visegrád Város Önkormányzatának érvényes feladatellátási 
szerződése van a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesülettel, mely szerint 3 férőhelyet biztosít a 
dunabogdányi Csere Matyi bölcsődében visegrádi gyermekek számára. Korábban az volt a 
törvényben, hogy az önkormányzatok 2019. január 1-jéig kötelesek bölcsődei ellátást 
biztosítani. A napokban olyan információ jelent meg, hogy a kormány ezt 2 évvel kitolta, 
2020. december 31-ig. Az önkormányzat ez év októberében igényfelmérést végzett a lakosság 
körében, mert ha a 0-3 éves gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy 5 gyermek igényli a 
bölcsődei ellátást, akkor az önkormányzatnak ezt biztosítani kell. A felmérés végén 6 szülő 
jelezte, hogy szeretne ellátást igényelni, de ezek közül csak 3 jogosult igénylő volt. A 
Népjóléti Bizottság tárgyalta és azt javasolja, hogy ismételten a Figyelj Rám! Közhasznú 
Egyesülettel kössünk szerződést és 3 gyermek számára biztosítson az önkormányzat 
férőhelyet. 
 
Schüszterl Károly: Mikor jutott ez a tudomásotokra? Ha jól értem, akkor nem kötelező 2020. 
előtt? 
 
Dr. Oláh Imre: Igen, de ez még csak sajtóhír. 
 
Mikesy Tamás: Nekem több kérdésem is van. Tegyük fel, hogy 2019. január elsejétől 
bölcsődei ellátást kell biztosítanunk, akkor azzal, ha mi 3 gyereknek biztosítunk, azzal 
megfelelünk a törvényi kötelezettségünknek? Mert ugye 5 fő van meghatározva, tehát nem 
kell-e legalább 5 főnek ellátást biztosítani? De erre majd akkor térjünk vissza, ha a törvény 
életbe lép, mert akkor ezzel a rendelettel nem fogunk megfelelni a törvénynek. Gondolom én. 
 
Dr. Oláh Imre: Hát, a határozattal nem fogunk megfelelni, nem a rendelettel. De egyébként 
megfelelünk, mert a Gyvt. azt mondja ki, hogy azoknak a gyerekeknek kell férőhelyet 
biztosítani, ahol mindkét szülő dolgozik, vagy igazolja, hogy amikor az ellátást igénybe veszi, 
akkor munkaviszonnyal fog rendelkezni. Mikesy Tamás kérésére elmondta, hogy nem adott 
gyerekre biztosítunk ellátást, hanem férőhelyre. 
 
Mikesy Tamás: Rendben, de akkor az a kérdésem, hogy ki dönti el és mi alapján, hogy kit 
veszünk fel arra a három férőhelyre? 
 
Schüszterl Károly: Úgy, hogy abból a 6-ból 3 azt mondta, hogy nem akar menni dolgozni, 
így 3 gyerek van a három férőhelyre. Tehát most nem kell eldönteni, mert most csak annyi 
jelentkező van. De ha több lesz, az önkormányzat fog dönteni, mert ő fizet. 
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Dr. Kucsera Tamás Gergely: Most nincs mit mérlegelni, mert ők tudnának háromnál több 
helyet adni, azaz nincs kapacitáshiány, de ennél a 3 férőhelynél most többre nincs is igény. Ez 
akkor lenne érdekes, ha több gyerek lenne, mint amennyi férőhely, de ez nem áll fenn. Majd 
ha fennáll, akkor kitaláljuk, hogy milyen adatokat kérünk be és ki dönt róla. De most erről 
nincs szó.  

 
Félegyházi András: Ha nincs kérdés, hozzászólás, kérdezem a testületet, elfogadja-e a 
határozati javaslatot? 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
231/2018. (11.21.)  
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – az elvégzett igény 
felmérés ismeretében, továbbá figyelembe véve a Népjóléti Bizottság javaslatát – a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (3a) bekezdésében 
előírt bölcsődei szolgáltatást 2019. január 1-től 2019. december 31-ig a Figyelj Rám 
Közhasznú Egyesület (2000 Szentendre, Halász u. 1.) útján kívánja biztosítani, ezért az 
Önkormányzat a Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel a visegrádi gyermekek részére három 
bölcsődei férőhely biztosítása érdekében – a határozat melléklete szerinti tartalommal – 
feladat-ellátási szerződést köt. 
2)A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bölcsődei ellátás biztosításáért az Önkormányzat a 
Figyelj Rám Közhasznú Egyesületet 2019. január 1-től 2019. december 31-ig havi 220.500,-
Ft-tal támogatja.  
3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület támogatására a 
pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezi. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban 
meghatározott feladat-ellátási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

15. Pót napirend 02.: a Visegrád, 151 hrsz-ú ingatlanon Visegrád Város 
Önkormányzata javára fennálló elővásárlási jogról való döntés 
Előterjesztő: Dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 

 
Félegyházi András: A Schulek utcában van egy 508 m2 alapterületű, osztatlan közös 
tulajdonban álló ingatlan, amelynek 1,24576-ot része, azaz bő 20 m2 állami tulajdonban van 
és ezt a területet a szomszéd meg kívánja vásárolni, viszont az önkormányzatnak elővásárlási 
joga van rá. Az új rendezési terv módosítás tervezet nem javasolja fenntartani ezt az 
elővásárlási jogot. A határozati javaslat is azt tartalmazza, hogy lemondunk-e erről az 
elővásárlási jogról. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
232/2018. (11.21.)  
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HATÁROZATA 
 
1) 1)Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, 151 hrsz-
ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, osztatlan közös tulajdonban álló, a néhai 
Meszarek Márton hagyatékát képező, 24/576 tulajdoni illetőségű ingatlanrész 
vonatkozásában fennálló elővásárlási jogával nem kíván élni.  
2) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád 151 hrsz-ú 
ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogáról lemond és hozzájárul annak ingatlan-nyilvántartási 
törléséhez.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy az 1. és 2. 
pontokban szereplő döntéséről Dr. Szendrői Lajos ügyvédet írásbeli úton tájékoztassa. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
16. Egyebek 

 
Bálint Zsolt: Valaki mondja el nekem, hogy az óvodában miért 18 fok van a gyerekeknél?  A 
múltkor egy kazánunk volt, de az elromlott, akkor jó volt a fűtés. Most van 2 kazánunk és 
mégis csak 18 fok van. Ha erre egyszer valaki mondana valamit nagyon örülnék, mert az, hogy 
az iskolában 14 fokban ültek a gyerekek 2 hétig, mert nem tudtunk venni 4 darab elektromos 
radiátort, hogy melegebb legyen, az önkormányzatnak nem volt erre költségvetése, vagy a 
KLIK-nek, de hogy már az óvodánál is itt tartunk? Lassan már az egészségháznál is így lesz. 
A másik kérdésem, hogy a képviselő-testület tagjai miért nem tudtak arról, hogy gátat fogunk 
építeni? Én most Maroson láttam, ott úgy csinálják amikor gyakorlatoznak, hogy akik oda 
vannak kirendelve azok ott vannak, hogy egyáltalán valaki lássa, hogy ezt hogy kell csinálni. 
Mert lehet, hogy a 8 ember, aki ezt most építi, abból akkor 6 beteg lesz és marad 2 ember, 
akinek fel kell építenie és aki meg van bízva ottani vezetőnek, az nem tudja, hogy mit kell 
csinálni. Most mért nem lehetett azt mondani, hogy emberek, aki ráér, az jöjjön oda és nézze 
meg hogy hogy van. Azt meg végképp nem értem, hogy miért szakadó esőben kell ezt 
csinálni? Miért nem lehetet ezt egy nappal eltolni, ezt valaki magyarázza meg. Biztos jó a 
GMESZ-nak, ha esőben csináé ilyesmit, valaki kiadta nekik, biztos értelme volt ennek, 
remélem, hogy legközelebb a hóban is majd kiküldik őket, mert jó időben nem csináljuk, csak 
szar időben csináljuk. Ez a két kérdésem lenne. 
 
Félegyházi András: Volt egy testületi határozatunk, mely szerint az óvodában kicseréljük a 
kazánt és felújítjuk a fűtési rendszert. A konyha és az étkező tekintetében ez a nyár folyamán 
meg is történt. A Karcsi korábban javasolta, hogy ne egyben csináljuk, hanem szakaszosan, 
mert nem biztos, hogy az összes vezetéket ki kell cserélni. De kiderült, hogy mégis ki kell. A 
rendszer elindulásával valóban volt olyan időszak – tegnap, tegnapelőtt – amikor még a 
beszabályozással kapcsolatban voltak feladatok, amiket meg kellett csinálni, de arról nem 
tudok, hogy megengedhetetlenül alacsony lett volna a hőmérséklet.  
Az iskolában nem 2 hétig, hanem 2 napig nem volt fűtés. 
 
Bálint Zsolt: Á, ne, ne, nem 2 napig volt, a lányom odajár. 
 
Félegyházi András: Én közbe szóltam, amikor te beszéltél? 
 
Bálint Zsolt: Jó, csak ne mondjunk olyat, ami nem igaz!  
 
Félegyházi András: Ezt én is szeretném kérni! 
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Tehát az iskolában az történt, hogy az építkezés során a gázvezetékbe a kivitelező belevert egy 
betonvasat. Amikor a szél a palánkot felborította, akkor ez a vas is elmozdult és nagyon erős 
gázszag terjengett. Reggel az iskola jelentette az erős gázszagot. Ezt annak rendje s módja 
szerint bejelentettük, a TIGÁZ jött és leszerelte a gázórát, onnantól kezdve nem volt fűtés az 
iskolában és a tornacsarnokban. A konténerekben természetesen volt. Ez csütörtöki napon 
történt, valóban másnap, pénteken nem volt fűtés. Pénteken egyébként kint is kb. 20 fok volt, 
senki nem jelezte, hogy probléma lenne. A rá következő héten őszi szünet volt. A VG csoport 
munkatársai már pénteken feltárták a gázvezetéket, meg is lett a hiba, jött a szakkivitelező, 
kijavította a hibát, a gázmérőt átvette. Utána jött az őszi szünet és emlékem szerint a szünet 
utáni héten szerdán, vagy csütörtökön lett ismét fűtés. Akkor még az időjárás is jobb volt, 
reggel volt 10-12 fok, a délutáni megközelítette a 20-at. Ennek ellenére természetesen amikor 
jött a jelzés, hogy hideg van, azonnal átvittünk elektromos fűtőtesteket. Ez egyébként 2 
osztályt érintett, illetve a tanári helyiséget. De csütörtöktől ismét helyreállt a fűtés. Ez nyilván 
kellemetlen volt és mindenkinek köszönöm a gyors ügyintézést, hiszen egy ilyen eseménynek a 
normál ideje jó 3-4 hét lett volna, így 2 hét alatt rendeződött a kérdés. Kétségtelen, hogy 
kellemetlenséget okozott. 
A gátépítéssel kapcsolatban: Hogy miért nem értesült a képviselő-testület – szerintem ez nem 
föltétlenül képviselő-testületi téma, de lehet róla tudni, ha sűrűbben jársz és megkérdezed 
természetesen tudhatsz is róla akár Te is. Ez egy tervezett esemény volt, a kivitelező idén 
befejezte a teljes szakaszt. Az első ütem mobilfalas szakasza már 3 éve készen van, a teljes 1,8 
km-es szakaszból most készült el a fennmaradt 370 m.  A kivitelező előre jelezte, hogy ennek a 
370 méteres szakasznak a próba szerelése – ami a kivitelező feladata – november 19-étől 
kezdődő hétre tervezte.  Ő is jelezte, hogy a védmű rendszert 2-3 évente érdemes összerakni, 
ellenőrizni. Ezért erre az időszakra ütemeztük ezt a feladatot. Valóban kedden, amikor kezdtük 
nem volt jó idő, éppen ezért hamarabb be is fejeztük a munkát. Valóban megáztak, én is ott 
voltam, én is megáztam, Karcsi is ott volt, mert segített, ő is megázott, én azt gondolom, hogy 
egyrészről éles helyzetben is eshet az eső, akkor is össze kell rakni a védművet. Hogy miért a 
VG csoport végzi a szerelést; valóban van a Polgári védelmi Szervezetben egy ennél jóval 
nagyobb csapat, aki éles helyzetben ezzel a mobilfal építéssel foglalkozik, de ők csak éles 
helyzetben vonhatók ki a munkahelyükről, ha nincs vészhelyzet, akkor nem. Ez amúgy nem az 
a gyakorlat, amikor majd ők is megismerkednek ennek minden csínjával. Egyébként nem egy 
bonyolult feladat az elemek helyre rakása, ezt nagyon gyorsan bárki átlátja. Ennek a mostani 
összeszerelésnek nem ez a célja. Tervezzük, hogy – nem a teljes szakaszon – lesz egy 
gyakorlat, ahol a Polgári Védelmi Szervezet tagjai ismerkednek meg az összeszereléssel. A 
mostani gyakorlatnak az a célja, hogy a betárol elemeket elővegyük, összerakjuk, mi most 
először rakjuk ezt össze. Ha van korrigálandó dolog, akkor azt most kell korrigálni. 
Ha nincs több kérdés, vagy hozzászólás, akkor pár dologról szeretnék még beszámolni.  

- A Mátyás király utcán 2 éve elkészült járda kövénél garanciális problémák léptek fel, a 
kő gyártója elismerte a hibát és garanciában most zajlik a térkő cseréje. Ez az 
önkormányzatnak pénzébe nem kerül. 

 
Bálint Zsolt: Ehhez lehet egy kérdésem? Lenn a Mária-kápolnánál az önkormányzat rakott le 
egy adagot ugyanabból a kőből és ugyanolyan állapotban van. Azt is kicserélik? 
 
Félegyházi András: Köszönöm a jelzést, természetesen ott is ki lesz cserélve. 
 
Bálint Zsolt: Akkor ott ki fogja fizetni a lerakást? Mert azt ott az önkormányzat rakta le. 
 
Félegyházi András: Erre most nem tudok válaszolni, nyilvánvaló, hogy a munkadíjat a kő 
gyártójának kell fizetni. 
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- Iskolaberuházás: Annyi történt, hogy a levonult Penta, aki a munkaterületet birtokolja, 
eddig ő őriztette a munkaterületet, most az őrzést átvette az NSK által megbízott másik 
cég. Most már be lehet menni a munkaterületre és a közeli jövőre várható a 
kárelhárítási munkákra vonatkozó szerződés aláírása. Én ezt a tájékoztatást kaptam, 
többet jelenleg én sem tudok. 

- Led-lámpatestek vannak kihelyezve a Mátyás szobor és a templom között, 6 cég szerelt 
föl ledes világítótesteket asz ELMŰ-vel történő együttműködés keretében. Az oszlopon 
olvasható, hogy melyik lámpának ki a gyártója, illetve kérjük, hogy akinek van 
véleménye jelezze az oszlopokon feltüntetett elérhetőségen. 

- Október 24-én a rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatban lakossági fórum volt, 
örvendetes nagy számú érdeklődő jött el, tartalmas megbeszélés volt, köszönöm 
mindenkinek, aki részt vett, illetve arról is jöttek visszajelzések, hogy az elkészült 
anyag egy nagyon alaposan átgondolt és végigvezetett rendezési tervmódosítás. 
Zsolthoz csatlakozva is mindenkit biztatok, hogy a december 17-ei közmeghallgatáson 
vegyen részt és ha van közérdeklődésre számot tartható témája, jöjjön el és mondja el a 
véleményét. 

- Új műszaki előadó van Lendvai János helyett, Zafír Ibolya Indra – köszöntjük őt és jó 
munkát kívánunk neki. Az elérhetőségei ugyanazok, mint Jánosé. 

- A jegyző, aljegyző kérdéssel kapcsolatban arról tudok tájékoztatni, hogy a második 
körös jegyzői pályázatunk úgy néz ki eredményes lesz, egy jelenleg is hivatalban lévő 
jegyző nyerte el a pályázatot, február első napjaitól fogjuk tudni kinevezni. Az új Öt. 
értelmében a polgármester a kinevező, tehát nem a képviselő-testület, mint ahogy a 
korábbiakban volt. 

- A Rév utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára érkezett egy rendőrségi javaslat, a 
bizottság tárgyalta, de ez egy fontos kérdés, mindenkinek számítunk a javaslataira a 
közmeghallgatáson is. 

 
Bálint Zsolt: Azt beszéltük, hogy februártól lesz majd jegyző. Mi van az aljegyző 
pályázatunkkal? 
 
Félegyházi András: Aljegyzőt csak kinevezett jegyző javaslatára lehet kinevezni, tehát 
csak akkor, amikor már van jegyzőnk. Érkeztek pályázatok, a pályázókat arról értesítettük, 
hogy ez elbírálás a jegyző hivatalba lépése után lehetséges. 
 
Bálint Zsolt: Akkor még egy gyors kérdés: Olvastam a Visegrádi Hírekben, hogy 
pályázatot írtunk ki, mi ez?  - igazgatási előadóra. Ez most hogy van? Arról volt szó, hogy 
ha lesz egy aljegyzőnk, meg egy jegyzőnk, akkor státuszt ugye az aljegyzőre nem 
szavaztunk meg, hanem csak azt szavaztuk meg, hogy visszaállítjuk az aljegyzői 
minősítést. Ha most felveszünk egy ügyintézőt, meg fölveszünk egy aljegyzőt, meg egy 
jegyzőt, akkor egy státusszal többünk lesz, vagy egy valakit ki fogunk tenni, vagy annak, 
akit most felveszünk meg fogjuk köszönni egy hónap után, vagy hogy lesz ez? Először is 
az a kérdésem, hogy az aljegyzőnek a státuszát visszaállítottuk az SZMSZ-be, 
megszavaztunk-e egy újabb státuszt, vagy nem? 
 
Félegyházi András, Dr. Oláh Imre: Igen. 
 
Bálint Zsolt: Erre nem emlékszem, hogy azt mondtuk volna, hogy az önkormányzathoz 
még egy státuszt szavazunk, hanem csak azt szavaztuk meg, hogy visszaállítjuk az 
aljegyzőnek a hivatását. 
 
Félegyházi András: Ez két lépésben történt. Egyrészről volt egy SZMSZ változás, amikor 
az aljegyzői fogalomról szavaztunk és utána egy másik határozati javaslatban pedig 
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szavaztunk a státuszról is. Az igazgatási előadó az meg egy harmadik kérdés, javaslom, 
hogy ne keverjük össze. Miklós Melinda eltávozott és az ő helyére keresünk új 
munkatársat. 
 
Bálint Zsolt: Bocsánat, akkor itt valami nagy félreértés van. Karcsi, Te emlékszel-e arra, 
hogy új státuszt is szavaztunk volna meg? 
 
Schüszterl Károly: Én nem szavaztam meg egyiket se. 
 
Bálint Zsolt: Én akkor valamit nem értek, én úgy emlékszem, hogy amikor heten beültünk 
ott arról volt szó, hogy ha egy új aljegyző fog jönni, akkor az Imréből és a Melindából egy 
valakit ki kell majd tenni, mert nincs több státuszunk, erre most hirtelen behoztunk még 
egy státuszt, lassan azt hiszem, hogy Visegrád Önkormányzata 28 millió státuszt fog 
megszavazni. Ez a státusz benne van az állami költségvetésben, vagy ezt a státuszt majd 
egész végig csak az önkormányzat fogja fizetni? Tehát nem az állami költségvetésből 
fogjuk ennek a pénzét kapni? 
 
Félegyházi András: Igen, a plusz egy státusz az ilyen, de a kérdésedből információhiányra 
következtetek. Ezek olyan technikai kérdések, hogy én azt javaslom, hogy gyere be akár 
holnap, átnézzük a státuszokat, ez nem képviselő-testületi ülésre való. 
 
Bálint Zsolt: De igen, mert a költségvetéshez tartozik. Én úgy érzem, hogy megint csak 
behoztunk valamit, és szépen, sunyiban betettünk egy újabb státusz, amiről nem volt szó. 
Én emlékszem tisztán arra, hogy abban állapodtunk meg, hogy ha lesz egy jegyző, lesz egy 
aljegyző, akkor ebből a két emberből ki kell tenni valakit, mert nincs ennyi helyünk.  
 
Félegyházi András: Kérdezem, hogy van-e jegyzőnk és van-e aljegyzőnk? 
 
Bálint Zsolt: Nincsen, de én azt kérdeztem, hogy ha fölveszünk valakit, ki fogjuk-e tenni 
és megint ki fogunk fizetni egy csomó büntetést, vagy lelépési díjat, vagy ez megint arról 
szól, hogy megint bővítjük az önkormányzatnak a létszámát? Itt minden évben egy 
emberrel többet fogunk felvenni? Annyi feladat lett ennél az önkormányzatnál, vagy hol 
tartunk lassan? Lassan ott tartunk, hogy többen vannak az önkormányzatnál ebben az 
időben, mint mikor volt gyámhivatal, meg minden. Tamás, Te voltál a legjobban 
felháborodva, hogy ennyi ember ide nem kell, amikor itt gyámhivatal volt. Most miről 
beszélünk, most mitől lett megint egy embernek plusz izéje. 
 
Mikesy Tamás: Ha csak megnézzük, hogy régebben volt jegyzőnk, meg jogi referensünk, 
meg igazgatási előadónk, ma meg ehelyett van egy ember. Akkor miről beszélünk? 
 
Bálint Zsolt: De én nem azt kérdeztem. Én azt kérdeztem, ha pluszban felveszünk még egy 
embert és meglesz a másik kettő, akkor mit fogunk csinálni? Egyet kinevezünk, a másikat 
meg ő fogja kinevezni és most felveszünk még egy embert.  
 
Félegyházi András: Sajnos Zsolt nem így van, sajnos tévedsz. 
 
Bálint Zsolt: Érdekes, mindig csak én tévedek. De igaza van a polgármester úrnak, 
tévedtem. Nem veszünk föl még egy jegyzőt, nem veszünk föl egy aljegyzőt, nem veszünk 
még egy embert föl és nem maradt itt az Imi. Négy ember lett helyette. 
 
Félegyházi András: Attól tartok, hogy ezt nem is fogom tudni neked elmagyarázni. 
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Schüszterl Károly: Mivel meg lettem szólítva az óvodafűtéssel kapcsolatban, akkor én 
holnap elmegyek és informálódok az óvoda vezetőjétől, meg a konyha vezetőjétől, hogy a 
fűtés működik-e, mert ha nem, akkor a kivitelezőt be kell hívni, hogy csinálja meg. 
 
Félegyházi András: Van-e további kérdése az egyebekben valakinek? Ha nincs, 
megköszönve a jelenlétet és a figyelmet, a képviselő-testületi ülést berekesztem. 
 
 

 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 
 
a jegyzői feladatokat ellátó 

 
 
 

Félegyházi András             dr. Oláh Imre   
                polgármester        jogi-hatósági referens 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. december 12-én megtartott nyílt üléséről 

 
 

1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munka- és 
ülésterve 

2. 2019. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 12-én 18.30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 

 
 

Jelen vannak: 
 
 
Képviselők:      

    Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal:              jegyzői feladatokat ellátó: 

dr. Oláh Imre jogi-hatósági referens 
 
 

Távol maradt képviselők:  
 
Félegyházi András polgármester 
Bártfai István 
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Dr. Kucsera Tamás Gergely: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
Képviselő-testület 4 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Félegyházi András 
Bártfai István és Bálint Zsolt nincs jelen. Elmondta, hogy a kiküldött napirendhez képest még 
6 pótnapirendi pont van. Ismertetés után kéri, hogy akinek más kiegészítése, észrevétele, 
javaslata van jelezze. Szavazás következett a módosított napirend elfogadásáról. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester, Bártfai István és Bálint 
Zsolt képviselő nem volt jelen) nyílt ülés  módosított napirendjét elfogadta. 
 
 

1. npr. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munka- és  
ülésterve 

Előterjesztő: dr. Kucsera Tamás alpolgármester 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy a képviselő urak megismerhették, vonatkozó 
jogszabályi helyek és szervezeti működési szabályzatunk szerinti, korábbi ütemezés mentén a 
munka és üléstervet. Elmondta, hogy minden hónap harmadik hetében tartja a képviselő-
testület az ülést. Ismerteti a kivételeket, amikor a hónap második hetében tartják majd az 
üléseket. Az ülések az önkormányzati munkarendhez kötötten, a korábbi évekhez hasonlóan 
alakulnak témájuk szerint. 
Kérdezi, hogy a kiküldött előterjesztéshez van e valakinek kérdése észrevétele, hozzászólása? 
 Szavazás következett: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester, Bártfai István és Bálint 
Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
236/2018. (12.12) Ökt. 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2019. évi munka- és üléstervét. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

2.npr. 2019. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
     Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az ülés előtt egyeztetett a jegyzői feladatokat ellátó jogi 
hatósági referenssel, így az előterjesztéseket ő ismerteti.  Elmondta, hogy az előterjesztést 
mindenki megismerhette, a belső ellenőrzési terv jóváhagyása a feladatuk. A belső 
ellenőrzési terv táblázatában mindenki megismerhette a főbb ellenőrzési célokat. Az 
ellenőrzés tárgya az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel az államháztartáson kívülre 
nyújtott támogatás a vizsgált időszaka 2018-as év. Az ellenőrzés a következő évben lesz. A 
másik vizsgálat az adóhatósági tevékenységünk, adóhátralékok behajtására tett intézkedések 
vizsgálata, mint kiemelt téma. A harmadik, tíz vállalkozás, iparűzési adó bevallásának 
ellenőrzése, adónagyság vállalkozási forma szerint.  
A témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazás következett. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester, Bártfai István és Bálint 
Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

HATÁROZATA 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

237/2018. (12.12) Ökt. 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat mellékletét 
képező tartalommal jóváhagyta a helyi önkormányzatra vonatkozó 2019. évi éves belső 
ellenőrzési tervet.  
Felelős: Félegyházi András polgármester, dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi 
referens 
Határidő: folyamatos 
 

3.npr. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 
ülés 

     Előterjesztő: dr. Kucsera Tamás alpolgármester 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: A témához, kérdés észrevétel, hozzászólás nem érkezett. 
Szavazás következett.  

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András 
polgármester, Bártfai István és Bálint Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

238/2018. (12.12.) 
HATÁROZATA 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja az előterjesztésben szereplő, a 2018. szeptember 19. – 2018. november 21. 
közötti időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
 

4. npr. Danubia Televízió működési és fenntartási támogatása 
Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 
  
Dr. Kucsera Tamás Gergely: A Pénzügyi és KONIS bizottság megtárgyalta és mindkét 
bizottság támogatta. Az előterjesztés és a határozati javaslat a képviselőknek ismert. Kérdés, 
hozzászólás, javaslat nem érkezett, így szavazás következett.   
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester, Bártfai István és Bálint 
Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
239/2018. (12.12.) Ökt. 

HATÁROZATA 
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, mely szerint a 
Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (2022 Tahitótfalu, Mátyás király út 3., 
képviseli: Tóth Csilla ügyvezető) Danubia Televízió működését a jövőben is fenn kívánja 
tartani – elismerve ezzel a műsorszolgáltató helyi és kistérségi szinten végzett közösségi 
értékteremtő munkáját – ennek érdekében a Danubia Televízió működését 3.000.000,- Ft-tal 
támogatja.  

2) A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 

3) A Képviselő-testület felkéri dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi referenst, hogy az 
1.) pontban meghatározott támogatási összeget Visegrád Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésébe tervezze be. 

4) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. január 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr. Önkormányzati tulajdonú MTZ552 típusú traktor értékesítésére kiírt újabb 

pályázatról szóló döntés 
Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 

 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pályázati bontás 11-
én megtörtént. Az előterjesztés, így megismerhető volt. Négy érvényes pályázat érkezett. Volt 
köztük 2 millió forintos vételárat felajánló. Ez az előzetes becslésekhez képest elmondja, 
hogy ez egy kedvező összeg. A határozatot ezért elfogadásra javasolja, miszerint a 
legmagasabb összeget kínálónak adják el.  
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás vagy észrevétel nem érkezett, szavazás következett.  

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester, Bártfai István és Bálint 
Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

240/2018. (12.12.) Ökt. 
HATÁROZATA 

 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat tulajdonát képező MTZ 552 Belorusz traktor értékesítésére meghirdetett 
nyilvános pályázat érvényes és eredményes. 

2) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az MTZ 552 Belorusz 
traktort az érvényes pályázók közül legmagasabb összeget megajánló Oláh József (6230 
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Soltvadkert, Petőfi út 1.) részére értékesíti, a pályázatában megjelölt bruttó 2.000.000.-Ft 
összeg ellenében. 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Oláh Józseffel 
kötendő adásvételi szerződés megkötésére. 

Határidő: 2018. december 19. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
 

6. npr. Garanciális munkák az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
vonatkozásában 
Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy itt azt kell megvizsgálni, hogy mikor történtek 
meg a műszaki átadás –átvételek, hiszen ezek szavatolják a jótállási időt. Meg kell vizsgálni a 
műszaki ellenőrnek, akit megbíznak, hogy a termék állékonyság megfelelő volt e. Volt e 
megrendelői felszólamlás. Ha volt ilyen akkor kapott e az önkormányzat érdemi választ, vagy 
érdemi intézkedést tettek-e a kivitelezők.  
Kéri, hogy a vizsgálathoz a képviselő testület járuljon hozzá. Kérdezi, hogy észrevétel, 
hozzászólás javaslata van e valakinek? 
 
( Bálint Zsolt képviselő megérkezett az ülésre)  
 
Schüszterl Károly: Kérdezte, hogy az eredeti műszaki ellenőrnél miért nem derültek ki ezek 
a dolgok, vagy miért nem tudta végrehajtani, betartatni ezeket? Kiad az Önkormányzat 7-8 
millió forintot, és nem tudják, hogy mennyi lesz a munkának a vége még. Ez csak a 
szakértőnek a műszaki ellenőri díja.  
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy volt az önkormányzatnak műszaki ellenőre, 
aki legjobb tudása szerint végezte el a feladatát. Az önkormányzat leigazolta és ki is fizette a 
munkát. 
Elmondta, hogy a projekteknél kifizették a műszaki ellenőrnek a díját, ahhoz kapcsolódóan, 
amikor a műszaki átadás-átvételek megtörténtek. Ehhez képest a polgármester úr által felkért 
műszaki ellenőr, többek között ezt is vizsgálni fogja majd, hogy a garanciális időn belül, 
illetve ezt kötődően az önkormányzat részéről a szükséges felszólalások megtörténtek-e, 
hiszen ennek szunnyasztó hatása van. Megfelelően folyt-e korábban a műszaki ellenőri 
munka. Ezen műszaki megállapításból nem csak a kivitelező felé alapozhat meg elvárásokat, 
igényeket, de a korábbi műszaki ellenőr és az ő munkája, illetve a tervező felé is. 
Válaszát inkább a határozat felöl, fogalmazná meg. Azt kell most a testületnek megvizsgálni, 
hogy érte e, az önkormányzatot kár és milyen kár érte a tervezéstől, kivitelezéstől az átvételig. 
Elmondta, hogy konzultált az ügyben a műszakis kollégákkal a külső szakértőkkel illetve a 
hivatal munkatársaival. Elmondták, hogy az előterjesztés annyiban megalapozott, hogy az ő 
vizsgálatuk szerint a folyamatok végigvihetőek, hogy vélhetően megállapítható a garancia. 
Ezért javasolták ők, mint szakemberek ezt az előterjesztést.  
 
Mikesy Tamás: Két dolgot szeretne hozzáfűzni. Elmondta, hogy a művelődési ház esetében 
van olyan garanciális probléma, amit már a kivitelezés befejeztével is tapasztaltak. A 
kivitelező által nem lett kijavítva és tovább romlott az állapot azóta. Illetve van olyan 
garanciális munka, ami azóta derült ki, hiszen 5 évre vállaltak garanciát. Elmondta, hogy 
konkrétan az ablakoknál van olyan, ami azóta derült ki. Amikor a kivitelező levonult volt egy 
ellenőrzés, azóta vannak romló és vannak új garanciális problémák. Úgy tudja, hogy a 
kivitelező nem lett teljes egészében kifizetve. A garanciális munkákra visszatartva lett egy 
bizonyos összeg.  
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Bálint Zsolt: Kérdezte, hogy biztos az az 5 év a garanciális munkálatokra?  Úgy tudja, hogy 
az elmúlt év novemberében lejjárt a garancia ezekre a felújításokra. 
 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy ezzel kezdte a napirendi pont bemutatását, 
hogy a műszaki ellenőr ezt is vizsgálja a dokumentációkat áttekintve, hogy a felszólamlást 
megtettük-e, megalapozottan tettük-e meg, érdemben reagáltak-e rá. Mert ha megtette az 
önkormányzat és érdemben nem reagáltak reá, akkor ez szunnyaszja a garancia lejártát.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István képviselő nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
241/2018. (12.12.) Ökt. 

HATÁROZATA 
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egészségház, a 
Polgármesteri hivatal, a Művelődési Ház, a Rendőrörs és a Sziget utcai közösségi ház 
sikertelen garanciális felújításainak felmérésével és a kivitelezés  műszaki ellenőrzésével - a 
határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal – a Szabvány és Minőség 
Kft.-t (2120 Dunakeszi, Petőfi Sándor u. 6.) bízza meg a 2018. november 26. napján kelt 
árajánlatának egységárai alapján, 6.000.000.-Ft+27% Áfa, mindösszesen 7.620.000.-Ft 
keretösszegben.  

2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1) pontban szereplő műszaki ellenőri feladatok 
ellátásának keretösszegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezi. 

3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Szabvány és 
Minőség Kft.-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

7. npr. Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a tele-
pülési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén c. pá-
lyázaton való indulásról szóló döntés 

Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy a  városfejlesztési és a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta az ügyet és  az előterjesztést támogatja azzal a megállapítással, hogy a Rákóczi 
és a Sziget utca csatornafejlesztésről van szó, de a bizottságok az egyeztető előkészítő 
tárgyalások során  a Fő utca jővőbeni csatorna fejlesztésére tettek javaslatot. Úgy gondolja, 
hogy a tárgyalást illetve az eredményes határozat hozatalhoz szükséges volt ez az információ. 
Az feladat az, hogy olyan fejlesztési pályázatra irányul ez a pályázati kiírás, amely 
megakadályozzák az elmúlt 10 évben igazolhatóan bekövetkezett káresemények 
megismétlődését, és a többletvizek elvezetését. További előnyt élveznek az eredményes 
pályázáshoz kötődően a komplex vízelvezetés mellett a vizek helyben tartását a vizek 
visszatartását késleltetett levezetését a területi leszivárgást elősegítő műszaki megoldások. Az 
előterjesztés szerint tekintettel arra, hogy Visegrád önkormányzata az adóbevételi képességeit 
tekintve a legmagasabb harmadik kategóriába tartozik, 25 %-os önerőt kell biztosítani. A 
pályázható összeg minimum 40 millió maximum 300 millió forint. A pályázati kiírásra január 
23-án van lehetőség. A pályázati előkészítő feladatokra Pál Jánost bíznák meg, az 
előterjesztés szerinti összegért.  
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Mikesy Tamás: Kiegészítette a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottakkal, elmondta, hogy 
Pál János úgy vállalta, hogy 50%-ot kér előre a pályázat elött. Ezzel a pályázati 
dokumentációt elő tudja állítani, és a második részét a kiviteli tervek elkészítését csak abban 
az esetben végzi el, amennyiben a pályázat sikeres lesz.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István 
képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
242/2018. (12.12.) Ökt. 

HATÁROZATA 
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén c. pályázaton részt vesz. 

2) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1) pontban szereplő 
pályázat benyújtása során beavatkozási területként a Rákóczi utca – Sziget utca csapadékvíz 
elvezető rendszerének rekonstrukcióját jelöli meg. 

3) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1) pontban szereplő 
pályázat benyújtásához szükséges felszíni vízelvezetési csatorna komplett engedélyezési és 
kiviteli terv elkészítésével – a határozat mellékletét képező árajánlat szerinti tartalommal – a 
HidroKultúra Víz-és Környezetgazdálkodási Kft-t bízza meg bruttó 2.540.000.-Ft tervezési 
díj ellenében. 

4) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bruttó 2.540.0000.-Ft-
os tervezői díjból 50%-ot, azaz 1.270.000.-Ft-ot, mely az engedélyes tervek és a pályázat 
beadásra való előkészítésének díja a pályázati önrészből megelőlegez, mely összeg az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 
általános tartalék során rendelkezésre áll. 

5)  A képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy nyertes pályázat esetén a további 50%-os 
tervezői díjat tervezői az 1) pontban szereplő pályázat önrészének terhére a 2019. évi 
költségvetésébe betervezi. 

6) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a HidroKultúra Víz-és 
Környezetgazdálkodási Kft. képviselőjével kötendő tervezési szerződés aláírására. 

7) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Települések 
felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén c. pályázat keretében benyújtott 
pályázathoz szükséges dokumentációt készítse elő, annak határidőben történő benyújtásáról 
intézkedjen, valamint a pályázat minden szakaszában az önkormányzat nevében eljárjon. 

 
Határidő: 2018. január 23. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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8. npr. Csukavölgy utcai támfal megrongálódás okozta károsodások helyreállítása 
kapcsán a tervezési munkák elvégzésére adott árajánlatok megvitatása és telek-
alakítási szerződés megkötése a 972 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosával és 
haszonélvezőjével 
Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy a Pénzügyi és a Városfejlesztési bizottság 
megtárgyalta és támogatta. A legkedvezőbb ajánlatot a Szőke és társa kft. nyújtotta be.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a tulajdonossal létrejött az a megállapodás, ami évek óta 
napirenden volt az Önkormányzatnál, hogy a támfal építéssel együtt ezzel a telekalakítással 
nem csak a támfal kerül rendezésre, hanem a Kilátó utca alsó szakasza is rendezve lesz jogi-
lag. Az utca torkolati része ahol felkanyarodik, ott gyakorlatilag is rendezve lesz, kialakításra 
kerül a jobb felhajtás lehetősége. 
 

Bálint Zsolt: Elmondta, hogy arról volt szó, hogy a felső szakaszon lesz egy félreálló. Kérde-
zi, hogy ebben a munkálatokban ez most benne van-e? Kérdezi, hogy kaptunk-e egy területet, 
hogy ott félre tudunk állni, ha szembejövő már felkanyarodott? 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy korábban, hogy 170 m2 telekről volt szó, ebből 388 m2 te-
lek lett pont azért, mert a szabályozási terv szerinti út lesz kialakítva, illetve jogilag rendezve. 
Az a kitérő ügy, amire a kérdés irányult az beleesik ebbe a telekbe, igen.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István 
képviselő nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
243/2018. (12.12.) Ökt. 

HATÁROZATA 
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csukavölgy utcai 
támfal megrongálódás 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) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szőke és Társa Kft. által adott ajánlat alapján 
fizetendő 3.150.000-Ft+Áfa, mindösszesen 4.000.500.-Ft tervezési díjat elfogadja. 

3) A Képviselő-testület az 1) pontban szereplő tervezési munkákkal járó költségek pénzügyi 
fedezetét az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. 
(II.14.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklet dologi sora terhére biztosítja. 

4)  Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Barta Imrével és Barta 
Miklóssal (lakcíme: 1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3. 3. emelet 6.), mint a Visegrád 
belterület 972 hrsz. alatt felvett, természetben 2025 Visegrád, Széchenyi utca 61. szám 
alatti ingatlan tulajdonosával és haszonélvezőjével – a határozat mellékletét képező 
vázrajz szerinti tartalommal – telekalakítási szerződést köt. 

5)  A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a 4) pontban 
szereplő ingatlantulajdonossal és haszonélvezővel kötendő telekalakítási szerződés és 
valamennyi kapcsolódó dokumentum aláírására. 

6) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Szőke és Társa 
Kft.-vel történő tervezési szerződés megkötésére. 
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Határidő: a tervezési szerződés aláírására azonnal 
       a telekalakítási szerződés megkötésére 30 nap 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

9. npr. A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló  
 6/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy jogszabályi kötelezettség minden évben 
felülvizsgálni ezt a rendeletet. Ez a rendelet 2014-ben lett utoljára módosítva. Ezért az 
előkészítő munkálatok során a városi konyha vezetője javasolta az emelést. Az emelés 
összegeit a képviselők megismerhették a táblázatból. A speciális gyermekétkeztetésnek a 
tényét illetve annak a szükségessége miatt a normatíva megállapítást kellett a korábbi 
rendelethez képest beemelni.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István 
képviselő nem volt jelen) elfogadta Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
gyermekétkeztetési és egyéb  térítési díj megállapításáról szóló 6/2013. (III.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelete  

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

 
-A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi- 
 
 

10.  npr. Speciális étrendű közétkeztetés (gluténérzékeny étrend) biztosítása 
Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 

 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság megtárgyalta és 
támogatja. Elmondja, hogy arról van szó, hogy a gyermekvédelmi törvény vonatkozó 
paragrafusán, az intézményi térítési díjat 50%-os normatív kedvezménnyel kell biztosítani a 
nappali oktatásban részesülőknek, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek számára, 
feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes intézményi étkezésben.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a népjóléti bizottságnak egyetlen kitétele volt, hogy kössünk 
szerződést azzal is, aki az ételt szállítja. Jelenleg az apuka hozza az ételt és másnap kerül az 
intézménybe. Szeretné, hogy nyilatkozzanak arról, hogy továbbra is ők fogják szállítani az 
ételt. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István 
képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
245/2018. (12.12.) Ökt. 

HATÁROZATA 
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1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A §. (3) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva napi 1 gyermek adag 1-
szeri (ebéd) glutén-, tej-és tojásmentes étkezést biztosít Németh Botond (állandó 
lakcím: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 191., tartózkodási hely: 2025 Visegrád, 
Zách K. u. 16.) az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulója részére 2019. január 1-től határozatlan időre. 

2.) A Képviselő-testület a speciális glutén-, tej-és tojásmentes étkeztetés biztosításához 
szükséges ételt a DrSÉF Kft.-től (1151 Budapest, Kert köz 14., képviseli: Dr. Utassy 
Gábor) rendeli meg a szolgáltató honlapján található árak alapján 2.180,- Ft/nap 
egységáron. 

3.) A Képviselő-testület a speciális étkeztetés költségét 2019-től minden évben az éves 
költségvetésbe betervezi. 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a DrSÉF Kft-vel 
kötendő szolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

          

11. npr. Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy a határozati javaslatot mindenki 
megismerhette, miszerint Bálint Zsolt négy havi tiszteletdíját a VSE kerékpáros 
szakosztálynak ajánlotta fel.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István képviselő nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
246/2018. (12.12.) Ökt. 

HATÁROZATA 
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő 4 havi képviselői tiszteletdíjának, azaz 304.800,-Ft-nak támogatásként 
történő felajánlását a VSE Kerékpáros Szakosztály részére, eszközvásárlás finanszírozására. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a VSE Kerékpáros 
Szakosztállyal kötendő támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 2018. december 19. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

12. npr. Bártfai István képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 

 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy a határozati javaslatot mindenki 
megismerhette, miszerint Bártfai István kilenc havi tiszteletdíját a Visegrádi Sziget 
Egyesületnek ajánlja fel.  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István 
képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

247/2018. (12.12.) 
HATÁROZATA 

 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfo-
gadja Bártfai István képviselő 9 havi képviselői tiszteletdíjának, azaz 685.800,-Ft-nak tá-
mogatásként történő felajánlását a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület részére, sportprog-
ramok és visegrádi szabadidősport tevékenységek támogatására és fejlesztésére. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi Ifjúsági 
Sziget Egyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 

    Határidő: 2018. december 19. 
    Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

13. npr. Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíj felajánlása 
Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 

 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy határozati javaslatot mindenki megismerhette, 
miszerint Mikesy Tamás egy havi tiszteletdíját a Fellegvár Óvoda részére ajánlotta fel. Kettő 
havi tiszteletdíját az Áprily Iskoláért alapítvány részére ajánlotta fel, és további két havi 
tiszteletdíját a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium támogatására ajánlotta fel.  

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István 
képviselő nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
248/2018. (12.12.) Ökt. 

HATÁROZATA 
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő 1 havi tiszteletdíjának, azaz 76.200,-Ft-nak a Fellegvár Óvoda részé-
re történő felajánlásra szabad felhasználásra (elsősorban karácsonyi eszközökre), 2 havi tiszte-
letdíjának, azaz 152.400,-Ft-nak az Áprily Iskoláért Alapítvány részére történő  felajánlásra 
ösztöndíjra és szabad felhasználásra, továbbá 2 havi tiszteletdíjának, azaz 152.400,-Ft-nak 
megfelelő összegnek a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium támogatására történő felaján-
lásra.   
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a támogatási szerző-
dések aláírására. 
 
Határidő: 2018. december 19. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

14. npr. Tornacsarnok felújítása-közbeszerzés 
Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 
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Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy a 2016-os Kormányhatározat értelmében 
Visegrád Város Önkormányzatát támogatta volna a Magyar állam 200 millió forinttal a 
Magyar László tornacsarnok felújítására korszerűsítésére 100%-os támogatottság mellett. A 
Kormányhatározat végrehajtásához kötődő felülvizsgálat során a Kormányhatározat 
módosításra került sor. A Magyar Közlöny december 6.-i, 194. számában közölt új összeg 413 
millió forint. Ez alapján közbeszerzési eljárás indítható, 5 ajánlattevő lesz meghívva. 
 
Bálint Zsolt: Kérte, hogyha az eljárás elindul, akkor függesszék ki, hogy az emberek is 
tudják, hogy mit csinál az Önkormányzat. 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy tájékoztatást fogunk adni, a támogatási cél az 
változatlan. Elmondta, hogy a korszerűsítés és rekonstrukciós célok vannak megjelölve.  

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István 
képviselő nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
249/2018. (12.12.) Ökt. 

HATÁROZATA 
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A visegrádi Magyar 
László Tornacsarnok felújítása” 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 „A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása” 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. Hód Kft (2626 Nagymaros, Tégla u. 6.) 
2. BAU-VIP  (1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 4.) 
3. Kőművészet Kft. (1151 Budapest, Mogyoród útja 12.) 
4. Balinda Építőipari Kft. (1042 Budapest, Rózsa u. 6. fszt. 3.) 
5. Monting Kft. (1037 Budapest, Góbé u. 22.) 

 
Határidő: eljárás megindítására 2018. december 21. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

15. npr. Közbeszerzési Terv módosítása 
Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy a téma kapcsolódik az előző napirendi 
ponthoz. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István 
képviselő nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
250/2018. (12.12.) Ökt. 

HATÁROZATA 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Visegrád Város 
Önkormányzatának 2018. évi módosított Közbeszerzési Tervét elfogadja. 

Felelős: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi referens  
Határidő: azonnal 
 
 

16. npr. Visegrád Fő utca 43. szám alatti ingatlan elővásárlási ügye 
Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy az ingatlanon Visegrád Város Önkormányzata 
javára fennálló elővásárlási jogról való döntés. A tulajdoni lapon műemlékről van szó, 
rendeletünk szerint is elővásárlási jogunk lenne. Javasolja az elővásárlásról való lemondást a 
határozati javaslat szerint.  

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István 
képviselő nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
251/2018. (12.12.) Ökt. 

HATÁROZATA 
 

1)Visegrád Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád belterület 29/2/A/5 hrsz-ú, 
természetben 2025 Visegrád, Fő utca 43. szám alatti lakás megnevezésű ingatlanban az 
osztatlan közös tulajdonból hozzátartozó 47/318-ad tulajdoni hányaddal lévő, Köllő Miklós 
tulajdonrészét képező öröklakás vonatkozásában elővásárlási jogával nem kíván élni. 

2) ) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy az 1. pontban 
szereplő tulajdonrész megváltására szerződést kötő fél jogi képviselőjét a Képviselő-testület 
döntéséről írásbeli úton tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr. Szociális étkezési díj rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 
 
Dr. Kucsera Tamás Gergely: Az 5/2013 (III.22.) Önk. rendelet szabályozza a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokat. Ezen rendelet 1. mellékletében  
határoztuk meg a szociális alapellátás keretében biztosított étkezési díjakat. 
A népjóléti bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István 
képviselő nem volt jelen)  elfogadta Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a térítési díjakról 
szóló 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátás keretében biztosított étkezési 
díjakról  szóló 5/2013. (III.22.) 

 önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
 

-A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi- 
 
 

18. npr. Egészségház vízszigetelési munkálatok 
        Előterjesztő: dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi-hatósági referens 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy az egészségház több mint száz éves épület, a 
vízszigetelése az adott kornak megfelelően készült. A vízszigetelés az egészségház 
állagmegóvásához szükséges. Belülről történő szigetelés lenne. Ez összefügg azzal, hogyha ez 
a szigetelés nem történne meg akkor az újnyílászárók beépítésével a ház olyan dunsztot 
kapna, amivel csak romlana a helyzet. Ezért szükséges az aljzat, lábazat szigetelés. Az 
előterjesztést bizottság az elmúlt napon megtárgyalta, és támogatta.  
 
Schüszterl Károly: Kérdezi, hogy ezt előre nem lehetett látni? Úgy tudja, hogy a védőnőnél 
nem lesz teljes felújítás csak ablak csere. Amennyiben ott is lesz akkor, az bontással jár. 
Amennyiben ott is lesz szigetelés, akkor annak a helyreállítási költsége is benne van ebben a 3 
millió forintban, vagy esetleg megnöveli ezt a költséget. Kérdezi, hogy a 30 millióba nem 
lehetne-e átcsoportosítást eszközölni, kevesebb eszközvásárlással megoldani, hogy ne 
kerüljön  még ez is hozzá.  
 
Hintenberger András: A vízszigetelés problémája előre látható volt, az nem volt tudható, 
hogy ez milyen jellegű lesz. Ezt még szakértő nem látta, történt falnedvesség mérés illetve az 
épület körbejárása kapcsán derült ki, hogy olyan a falnedvesség tartalma, hogy nagy 
beavatkozást nem kíván meg. Egy lélegző vakolattal egy belső felújítással ez a probléma 
kezelhető. 
Ez érinti a védőnői felújított részt is, benne van a keret összegben a műszaki becslés alapján 
ez a történet. Azt hogy ezt már nem tudtuk kigazdálkodni annak az az oka, hogy 3 bizonytalan 
tétel volt: az egyik a statika, a másik a víz szigetelés, a harmadik a nyílászárok helyzete. A 
statikából jól jöttünk ki, mert a betervezett összeg egy részét kell csak felhasználni. A fal csak 
egy helyen van megtörve, ezt egy úgynevezett falvarrásos technológiával aránylag olcsón 
meg lehet csinálni. Az itt felszabadult összeget pedig elvitte az, hogy a nyílászárok nem 
megfelelő állapotúak. Részben az épülettel egykorúak 110-120 éves nyílászárok. A bizottság 
abban maradt, hogy belső átcsoportosítással kezeli a nyílászáró cseréket, és a vízszigetelési 
munkára kéri a többlet költség jóváhagyását.  
 
Időközben Bálint Zsolt távozott.  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester, Bártfai István és Bálint Zsolt képviselők 
nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
253/2018. (12.12.) Ökt. 

HATÁROZATA 
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egészségház 2018. 
december 17. napján induló belső felújítási munkálataihoz kapcsolódóan az épület 
állagmegóvásához szükséges vízszigetelés megoldására a műszaki ellenőr által javasolt 
3.000.000.-Ft-ot biztosít.  

2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1) pontban szereplő összeget az önkormányzat 
2019. évi költségvetése terhére biztosítja, azt a 2019. évi költségvetésébe betervezi. 

3) A képviselő-testület felkéri Dr. Oláh Imre jegyzői feladatokat ellátó jogi referenst, hogy 
az épület állagmegóvásához szükséges vízszigetelés megoldására arra szakosodott 
vállalkozásoktól az árajánlatok beszerzéséről gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

 
19. npr. Egyebek 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely: Tájékoztatást nyújt a testületnek a folyamatban lévő ügyekről. 
 

Új 1648/2018 (XII.06) számon kormányhatározat jelent meg Makovetz Imre életmű gondozás 
folytatására. Ez alapján a korábbi 200 millió forintról 413 millió forintra emelkedett a Magyar 
László tornacsarnok rekonstrukciójának felújításának korszerűsítésének a lehetősége.  
Az egészség ház belső felújításának munkálatai elkezdődtek, így az ellátás átszervezésre 
került és zavartalanul működik. 
  
A visegrádi építész tábor a Magyar Művészeti Akadémia elismerő oklevelét kapta meg a 
közösség kategóriájában.  
 

Gát helyszíni ellenőrzése megtörtént. Három dokumentumot nem találtak meg eredetiben, de 
azért meg nem nézték jól. Kiderült, hogy a dokumentumok felelhetőtek és a 
projektmenedzsment ezt alátámasztólag bemutatja a Minisztériumnak. 
 

Iskola beruházás jelen pillanatban áll. A kivitelező a helyzet feloldását kéri. Jelen pillanatban 
a Minisztérium részéről illetve az NSK részéről zajlanak az egyeztetések. Az Önkormányzat 
annyit tett, hogy az összes rendelkezésre álló dokumentumot átadtuk a Jackovits ügyvédi 
iroda részére áttekintésre. Kértük az NSK főigazgatóját, hogy jöjjenek el a közmeghallgatásra. 
Erre a levelünkre még válasz nem érkezett.  
 

A közmeghallgatás december 17-én hétfőn a moziban 18 órától lesz. 
  
Tájékoztatja a lakosságot, hogy hivatali szünet lesz 2018. december 20.-2019 január 01. ig.  
az első munkanap január 02. 
 
Schüszterl Károly: Kérdezi, hogy a gátnál az I vagy a II. ütemről volt e szó? A VKG 
dolgozói az I. ütembe elkészült gátat is összeállították és rengeteg hibát találtak. Szeretné 
tudni, hogy azokkal mi lesz? 
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Dr. Kucsera Tamás Gergely: Már a korábbi képviselő-testületi ülésen már Polgármester úr 
tájékoztatást adott arról, hogy voltak olyan elemek amelyek nem abban a méretben voltak 
legyártva illetve hiányoztak elemek, csavarok. Ezek műszaki hiányosságok.  
Ez pedig a pályázati dokumentáció ellenőrzés volt. Erre vonatkozott a tájékoztatás.  
 
Jelezte, hogy mindenkit szeretettel vár a közmeghallgatásra.  
 

  
 

Megköszönte mindenkinek a munkáját, egyebekben több kérdés illetve hozzászólás nem volt, 
az ülést bezárta. 
 

 
Kmf. 

 
jegyzői feladatokat ellátó 

 
 

Félegyházi András                   dr. Oláh Imre  
    polgármester        jogi-hatósági referens 


