
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

19/2021. (II. 1.) határozata 
 

 Hibajavítás a településszerkezeti terv leírásban – véleményezési szakasz lezárása 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  

 
A településszerkezeti terv leírásának hibajavító módosításával kapcsolatban a partnerségi 
egyeztetés során észrevétel nem érkezett be, a véleményezési szakaszt lezárom. 

 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester               jegyző 
 

 
A kiadvány hiteles: 

                  2021. február 1. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

20/2021. (II. 1.) határozata 
 

 Visegrád Város Településrendezési Eszközeinek módosítása gátelemtároló 
kialakítása érdekében tárgyú módosítás véleményezési szakaszának lezárása  

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  

 
Visegrád Város Településrendezési Eszközeinek módosítása gátelemtároló kialakítása 
érdekében tárgyú módosítás partnerségi egyeztetése lezajlott. A beérkezett írásbeli 
észrevételeknek megfelelően a tervanyag módosítása megtörtént. A véleményezési 
szakaszt lezárom. 

 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
A kiadvány hiteles: 

                  2021. február 1. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

21/2021. (II. 1.) határozata 
 

 A Tornacsarnok felújításáról 
 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  

 
a Makovecz Imre életművébe tartozó visegrádi Magyar László Tornacsarnok 
áttervezésével, a 199/2020. (XII. 10.) határozattal megbízott Sáros és Társa Építésziroda 
Betéti Társasággal (székhely: 1074 Budapest, Barát utca 11. 1. em. képviseli: Sáros 
László György DLA építész), megkötött Tervezési Szerződés határidejét 2021. január 
31-ről, 2021. február 15-re módosítom. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
A kiadvány hiteles: 

                  2021. február 1. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

22/2021. (II. 1.) határozata 
 

 A Fellegvár Óvodában a 2021/2022. nevelési évben az óvodai csoportlétszámok 
emeléséről, nyári zárva tartásról, nevelés nélküli napról 

 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  

 
1. a Fellegvár Óvoda mindhárom csoportjában engedélyezem a 30 fő maximális 

gyermeklétszámot a 2021/2022. nevelési évre, 
2. a Fellegvár Óvoda nyári karbantartási szünetét 2021. július 26. – augusztus 22. 

közötti időszakban jóváhagyom, 
3. a Fellegvár Óvodában nevelés nélküli nap: 2021. június 11. 

 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Orbán Miklósné intézményvezető 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
A kiadvány hiteles: 

                  2021. február 1. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

23/2021. (II. 1.) határozata 
 

 Az „Élő középkor városa”, és „Dunakanyar szíve” szlogenek levédéséről II. 
 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  

 
1. kiegészítem a 190/2020. (XI. 12.) határozatot, az alábbiakkal: 
2. megbízom az Eper Stúdiót (EPER STUDIÓ Grafikai és Kiadói Korlátolt 

Felelősségű Társaság), a nemzeti védjegy bejelentési eljáráshoz, az „Élő középkor 
városa”, és „Dunakanyar szíve” szlogenek levédéséhez logóval ellátott kép 
tervezésére. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
A kiadvány hiteles: 

                  2021. február 1. 
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