
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

32/2021. (II. 25.) határozata 
 

A Visegrád, Fő u. 59. szám (Visegrád belterület 39/1, és 39/2 hrsz.) alatti ingatlanok 
elővásárlási jogáról 

 
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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
A Visegrád, Fő u. 59. szám (Visegrád belterület 39/1, és 39/2 hrsz.) alatti ingatlanok, 2021. 
január 12-én kelt adásvételi szerződésével kapcsolatban, a kulturális örökség védelméről 
szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésére figyelemmel, Visegrád Város 
Önkormányzata, 
 
elővásárlási jogával nem kíván élni. 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. február 25. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

33/2021. (II. 25.) határozata 
 

Adósságot keletkeztető ügyletek előzetes adatszolgáltatásához szükséges 
költségvetési kitekintő határozat 

 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, 
valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a tárgyévi 
valamint a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete 
szerint elfogadom. 

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

 
 

 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. február 25.  

 

 

 



Saját bevételek és fizetési kötelezettség (Áht.29/A §)

Megnevezés sorszám 2021. 2022. 2023. 2024.

Helyi adók 1. 189 000 200 000 200 000 200 000

Osztalékok, konceszziós díjak, 

hozambevételek 2. 100 100 100 100
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 

értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 3.

Részvények értékesítése 4.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 5.

Saját bevételek (1+…+5) 6. 189 100 200 100 200 100 200 100

Saját bevételek 50 %-a (6/2) 7. 94 550 100 050 100 050 100 050

Előző években keletkezett ügyletek tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettsége (9+10) 8. 0 0 0 0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség 9. 0 0 0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 10.

Tárgyévben keletkezett ügyletből tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettsége (12+13) 11. 0 0 0 0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség 12.

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 13.

Fizetési kötelezettség összesen (8+11) 14. 0 0 0 0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 

(7-14) 15. 94 550 100 050 100 050 100 050

ezer Ft



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

34/2021. (II. 25.) határozata 
 

Hopp on – Hopp of buszjáratok indításáról 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
 
1. a MAHART PassNave Személyhajózási Kft. kérésére elvileg engedélyezem a külön 

célú menetrendszerinti díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatást (Hopp on 
– Hopp of buszjáratok) Visegrád Város területén, 

2. a szolgáltatás elindításának feltétele: Megállapodás kötése a részletszabályok 
kidolgozásával, útvonal, illetve járattervvel, illetve a szükséges hatósági engedélyek 
beszerzése. 

 
Határidő: 1. pontra azonnal, a 2. pontra 90 nap. 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. február 25.  

 

 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

35/2021. (II. 25.) határozata 
 

A háziorvosi szolgáltatást nyújtó Antemon Szolgáltató Kft-vel kötött Bérleti 
Szerződés módosításáról 

 
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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
 
1. a háziorvosi szolgáltatást nyújtó Antemon Szolgáltató Kft-vel, 2017. január 31-én 

kötött Bérleti Szerződést módosítom, 
2. a bérleti díjat, a tartalmazó rezsitételekkel, 2021. március 1-től eltörlöm, 
3. ennek megfelelően módosítom a Bérleti Szerződést.  

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

 
 

 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. február 25.  

 

 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

36/2021. (II. 25.) határozata 
 

Külső adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásról 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1) Ajánlata alapján, 2 év időtartamra szerződést kötök a HANGANOV Kft.-vel (2730 

Albertirsa, BA-KO út 6.), külső adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás biztosításáról, 
Visegrád Város Önkormányzata, és intézményei részére. 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. február 25. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

37/2021. (II. 25.) határozata 
 

„Népi építészeti programról” 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1) a „Népi építészeti program” pályázaton belül, Tervezési Szerződést kötök a 

MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft.-vel, (székhely: 1034 Budapest, Makovecz 
Imre u. 25.), a pályázat tárgyát képező ingatlan: Visegrád, Pázmány Péter u. 3. (Visegrád, 
610 hrsz., „Lang-ház”, kiviteli terveinek elkészítésére, 

2) a tervezési díjat, 1.700.000 forint + Áfa, a költségvetési rendelet 13. melléklet 15. sora 
tartalmazza. 
 

(A Tervezési Szerződés jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. február 25. 
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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről  
 
Visegrád Város Önkormányzata 
székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
képviseli: Eöry Dénes polgármester dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével  
pénzügyi ellenjegyzés: Láng Anikó pénzügyi vezető 
adószám: 15731089-2-13 
bankszámla száma: 11742087-15393788 
 
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, 
 
másrészről 
 
MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft. 
székhely: 1034 Budapest, Makovecz Imre u. 25. 
képviseli: Makovecz Benjamin ügyvezető 
cégjegyzékszám: 01-09-076350 
Adószám: 10539624-2-41 
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700392-44652304-51100005 
 
mint tervező, a továbbiakban Tervező, 
 
együttesen: Felek között az alábbi feltételekkel jött létre: 
 

1. A szerződés tárgya:  

Visegrádon a tervelőzmények és a nyertes pályázat alapján a helyi védelem alatt álló 
önkormányzati tulajdonban lévő ún. „Lang-ház” újra hasznosításának tervezése, kiviteli 
terv készítése, az ismert értékeinek megőrzésével, újjáépítésével, Visegrád Város 
Önkormányzata Polgármesterének 1. számú mellékletben szereplő 37/2021. (II. 25.) 
határozata, és a 2. számú mellékletben szereplő tervezési program alapján. 
 

2. A szerződés teljesítésének határideje:  
 2021. április 8. 

 
3. A szerződés ellenértéke és tartalma: 

3.1 A kiviteli terv tartalma: 
Építészeti tervezés és generáltervezői munkák, 
Tartószerkezeti tervezés, 
Épületgépészeti kiviteli terv (víz, csatorna, fűtés, szellőzés), 
Épületvillamossági terv (erősáram, gyengeáram) 
Tételes költségvetés kiegészítés (árazott, árazatlan)  

3.2 Tervezési díj: 
1.700.000 forint + ÁFA 

4. A szerződés egyéb feltételei. 
4.1 Tervezőre és Megrendelőre vonatkozó szerzői rendelkezések. 
A Tervező köteles a munka végzését a vonatkozó jogszabályi előírások (különösen az 
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról) szerint kell elvégeznie. 
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A tervező tudomásul veszi, hogy a munkával kapcsolatban Megrendelő teljes körű 
felhasználási jogot szerez, amely magába foglalja pl.: a többszörözés, 
terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz közvetítés, átdolgozás, és kiállítás jogát. 
A Tervező, illetve jogutódja jelen tervezői díjon kívül semmiféle egyéb követeléssel nem 
állhat elő. A Megrendelő vállalja, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvénynek megfelelően a terv más tervezővel történő átdolgozása, módosítása esetén a 
Tervezővel egyeztet. 

 
4.2. A Megrendelő utasítás adási joga. 
A Megrendelő a szerződés teljesítése során a munkát figyelemmel kíséri, Tervező 
kezdeményezésére konzultációkon, tervbírálatokon vesz részt, és köteles az elkészült 
munkarészekkel kapcsolatban a továbblépés szempontjából lényeges kérdésekben állást 
foglalni. 
A Megrendelő a Tervezőnek utasítást adhat. 
A Tervező a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során 
ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni. 

 
5. Felek együttműködése, eljáró képviselőik: 
A Megrendelő felhatalmazza a Tervezőt, hogy a szerződésben foglalt feladatai 
teljesítéséhez speciális szakkérdésekben alvállalkozó közreműködését vegye igénybe. A 
Tervező az alvállalkozó szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha a 
tervezést saját maga végezte volna el. 
 
A Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján 
messzemenően együttműködnek, a munka ismertetése, értelmezése, megvalósítása 
tárgyában folyamatosan konzultálnak. 
A Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki: 
Megrendelő részéről kijelölt képviselő személy: Füzes András főépítész 
foepitesz@visegrad.hu    
 
Tervező részéről nyilatkozó felelős személy: Török Ádám építész tervező 
iroda@makovecz.hu  

   
6. A Tervező teljesítési- és szavatossági kötelezettsége: 
A Tervező köteles a szerződésben meghatározott munkáját a szerződésben foglalt 
tartalmi követelményeknek, a 2. számú mellékletben foglalt tervezési programnak, a 
tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a 
kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások 
betartásával szolgáltatni. A Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa 
szolgáltatott dokumentációk minden tekintetben szakszerűek. A szolgáltatásnak 
alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben 
kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően 
felhasználhassa. 
A Tervező köteles a dokumentációkat a szerződésben meghatározott helyen és időben 
szolgáltatni. 
A Felek megállapodnak abban, hogy a tárgybeli dokumentációk a magyar 
szabványoknak megfelelő műszaki előírások szerint készülnek. 
A Felek megállapodnak abban, hogy a dokumentációnak - a Megrendelő közlésétől 
számított - 8 (nyolc) napon belül történő kijavítása, hiánypótlása kötbérmentes. 

 
7. A Tervező jogszavatossági kötelezettsége: 
A Tervező szavatolja, hogy 3. személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése 
esetén a kivitelezést akadályozná, vagy korlátozná. Az esetben, ha a szerződésben foglalt 
vállalkozás 3. személy oltalommal védett jogát érintené, a Tervező köteles erre a 

mailto:foepitesz@visegrad.hu
mailto:iroda@maokvecz.hu
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Megrendelő figyelmét felhívni és a Megrendelőt az oltalommal védett jogok 
megszerzésére figyelmeztetni. A Tervező figyelem felhívási, figyelmeztetési 
kötelezettségének elmulasztásáért a Megrendelővel szemben kártérítési felelősséggel 
tartozik. 

 
8. A Tervező teljesítésének módja, helye: 
A Tervező a tárgybeli szolgáltatását 2 db nyomtatott példányban (és egy példányban 
digitális úton, pdf-formátumban is) a Megrendelő székhelyére, postára adással vagy 
személyes átadással teljesítheti. (A digitális példányt a Tervező elektronikus úton is 
továbbíthatja.) A postára adás napja a teljesítés napjának számít. A szolgáltatás történhet 
a Megrendelő székhelyére, vagy az általa megjelölt helyre és személynek (egységnek) 
történő kézbesítéssel is, átvételi elismervény ellenében. Az átvételi elismervényen a 
szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját és az átvevő nevét pontosan kell feltüntetni. Az 
átvétel időpontja a teljesítés napjának számít. A teljesítés átvételének napjától kezdődően 
bekövetkezik a Megrendelőnek - a szerződésben meghatározott feltételek szerinti - 
díjfizetési kötelezettsége. 
 
9. Megrendelő adatszolgáltatási feladatai 
 
9.1 Tervezési program: Megrendelő feladata, hogy céljairól a Tervezőt teljes körűen 
tájékoztassa, igényeit az 2. számú mellékletben szereplő Tervezési programban rögzítse. 
A Tervezési programnak tartalmaznia kell különösen Megrendelő igényeit, a bővítmény 
elhelyezésére vonatkozó elképzelését, a megvalósítás ütemezését, a helyiségigényeket és 
funkcionális kapcsolatokat, a bővíthetőség, szakaszolhatóság, átrendezhetőség 
szempontjait és a különleges berendezéseket, valamint a megvalósítás tervezett 
költségkeretét.  
 
9.2 Kapcsolódó örökségvédelmi munkarészek: Megrendelő feladata, hogy beszerezzen 
és a Tervező munkájához biztosítson a szerződés tárgyában szereplő épületre vonatkozó 
építéstörténeti tudományos dokumentációt és faanyagvédelmi szakvéleményt, jelen 
szerződés aláírását követő 30 napon belül. 

 
10. A Megrendelő díjfizetési kötelezettsége: 
A Tervező a postára adás, vagy a kézbesítés átvételi elismervénnyel igazolt napjától 
jogosulttá válik a szolgáltatás ellenértékének megfelelő tervezési díjszámlájának 
kiállítására és megküldésére, amelyet a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 
legkésőbb 8 (nyolc) napon belül, vagy a számlán feltüntetett fizetési határnappal 
kiegyenlíteni köteles. A tervezési díjat a fenti fizetési határidőben a Tervezőnek a jelen 
szerződésben feltüntetett bankszámlájára történő átutalással kell kiegyenlíteni. A 
Megrendelő a szolgáltatás átvételi napjától számított legkésőbb 4 (négy) napon belül az 
átvett dokumentációt köteles átvizsgálni, a dokumentációval kapcsolatos esetleges 
hibákat, illetve hiányokat konkrét kifogásként közölni és azok pótlását póthatáridő 
megjelölésével kérni. A Feleknek ettől számított 3 (három) napon belül a kifogásokat és 
a póthatáridőt jegyzőkönyvbe foglaltan egyeztetniük kell és pontosan meg kell 
határozniuk az indokolt kifogásokkal érintett tervrészletek tervezési díjösszegét, amelyet 
a Megrendelő, mint még nem teljesített szolgáltatás díjértékét a díjból a teljesítésig 
visszatarthatja. 
A Megrendelő köteles az átvett szolgáltatás teljes díját e szerződésben szabályozott 
fizetési határidőben és módon megfizetni, a díjból kizárólag a fentiekben meghatározott 
póthatáridőzött, át nem vett, kijavítandó, kiegészítendő munkarészek ellenértékét 
tarthatja vissza azok teljesítéséig. 
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11. A szerződés módosítása: 
A Felek a jelen szerződésüket kizárólag írásba foglalt egyező akarat-elhatározásukkal 
módosíthatják. A szerződés módosításának kötelezettségét vonja magával a szakértői 
feladat módosítása, a Megrendelő adatszolgáltatásának késedelme és az a körülmény, ha 
a Megrendelő a dokumentáció kijavítása, hiánypótlása címén díjrészletet visszatart.  
Amennyiben a Megrendelő a jóváhagyásával készült tervezési program vagy a jelen 
szerződésben szereplő terv tartalmával kapcsolatban kifogással él, annak 
megváltoztatását kezdeményezi, köteles vállalni a következményeket határidő és 
tervezési díj tekintetében. 
 

 
12. A szerződéstől való elállás, a teljesítés lehetetlenülése 
Abban az esetben, ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a teljesítés lehetetlenül, 
vagy a munkát a Tervező független okból szüneteltetni kell, a Tervező jogosult addigi 
tevékenységének ellenértékét a készültségi fok alapján elszámolni. 

 
13. Záró rendelkezések: 
E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos Ptk-nak a 
szerződésekre vonatkozó rendelkezései, az épített környezet alakítására és védelmére, a 
sajátos építményekre, valamint a szerzői jogi törvény szerint kell eljárni. 

 
A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges viták elintézését, 
beleértve a szerződés megszegésével, megszűnésével, értelmezésével, érvényességével 
kapcsolatos vitákat is, közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben ez sikertelen, 
alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos döntésének. 

 
A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű 
aláírásukkal látják el. A szerződés 4 példányban készül, amelyből 3 példány a 
Megrendelőt, 1 példány a Tervezőt illet meg. A Felek a szerződés példányok átvételét 
aláírásukkal nyugtázzák. 

 
 
Visegrád, 2021. március 2. 
 
 

……………………………….. ……………………………. 
Megrendelő 

Eöry Dénes polgármester dr. Szabó Ferenc 
jegyző 

Tervező 
Makovecz Benjamin  

ügyvezető 
Visegrád Város Önkormányzata MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft. 

  
 
 
pénzügyi ellenjegyző: Láng Anikó pénzügyi vezető 
 



„Népi építészeti programról” 
 

 5  

        2. számú melléklet 
 

Tervezési program 
 

A helyi védelem alatt álló Lang-ház újra hasznosításának tervezése, az ismert értékeinek 
megőrzésével, újjáépítésével.  

 
 A meglévő földszinti helyiségek (egy 27,2 és egy 22,83 m2 alapterületű irodának, kiállító 
térnek alkalmas szobahelyiség, valamint egy 14,24 m2 alapterületű előtér) és a tornác 
felhasználásával és a tetőtér (hasznos, 1,9 m feletti belmagasságú alapterülete 45,36 m2) 
beépítésével (2 szállás céljára alkalmas szoba és tetőtéri előtér) összesen 140 m2 hasznos 
alapterületű, hagyományos, nyitott tornácos épület válik alkalmassá arra, hogy új rendeltetést 
fogadjon magába. 
 



 
 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
38/2021. (II. 25.) határozata 

 
a 55/2019. (III. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott 

Visegrád Város Településszerkezeti terve leírásának 
módosításáról  

 
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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
 
1. 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. 45.§ (1)-
(2) bekezdései szerint elfogadja Visegrád Város Településszerkezeti terve leírásának 
módosítását jelen határozat 1. melléklete szerint. 

 
2. Jelen határozat mellékletei az alábbiak: 
 
1. melléklet: A Településszerkezeti terv leírásának módosítása 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. február 25. 

 

 

 

 

 



1. melléklet Visegrád Város Önkormányzatának 38/2021. (II. 25.) számú önkormányzati 
határozatához 
A Településszerkezeti terv leírásának módosítása 
 
Visegrád hatályos TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS-a az alábbiak szerint módosul: 

1. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Kisvárosias 
lakóterület” alfejezetben a „jelen településszerkezeti terv szerinti kisvárosias lakó terület” 
bekezdéshez hibajavításként a következő szám kerül: 2,88 ha 

2. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Kertvárosias 
lakóterület” alfejezetben a „jelen településszerkezeti terv szerinti kertvárosias lakó terület” 
bekezdéshez hibajavításként a következő szám kerül: 52,37 ha 

3. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „különleges 
terület” alfejezetben a „Különleges sport terület” alfejezetben a „jelen településszerkezeti 
terv szerinti különleges sport terület” bekezdéshez hibajavításként a következő szám kerül: 
4,45 ha 

4. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „különleges 
terület” alfejezetben a „Különleges kemping terület” alfejezetben a „településszerkezeti 
terv változása” alatti két bekezdés hibajavításként az alábbiakra cserélődik:  
- 2004-es településszerkezeti terv szerinti különleges kemping terület, 4,42 ha 
- jelen településszerkezeti terv szerinti különlegeskemping terület, 2,9 ha 

5. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „különleges 
terület” alfejezetben a „Különleges egészségügyi terület” alfejezetben a „jelen 
településszerkezeti terv szerinti különleges egészségügyi terület” bekezdéshez 
hibajavításként a következő szám kerül: 27,58 ha 

6. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „különleges 
terület” alfejezetben a „Különleges kiállítási terület” alfejezetben a „jelen 
településszerkezeti terv szerinti különleges kiállítási terület” bekezdéshez hibajavításként 
a következő szám kerül: 4,2 ha 

7. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „különleges 
terület” alfejezetben a „Különleges történelmi terület” alfejezetben a „jelen 
településszerkezeti terv szerinti különleges történelmi terület” bekezdéshez hibajavításként 
a következő szám kerül: 8,98 ha 

8. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Közlekedési 
terület” alfejezetben a „jelen településszerkezeti terv szerinti közlekedési terület” 
bekezdéshez hibajavításként a következő szám kerül: 61,91 ha 

9. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Zöldterület” 
alfejezetben a „jelen településszerkezeti terv szerinti zöldterület” bekezdéshez 
hibajavításként a következő szám kerül: 74,29 ha 

10. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Mezőgazdasági 
terület” alfejezetben a „- 2004-es településszerkezeti terv szerinti mezőgazdasági 
terület” bekezdéshez hibajavításként a következő szám kerül: 91,66 ha 

11. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Mezőgazdasági 
terület” alfejezetben a „jelen településszerkezeti terv szerinti mezőgazdasági terület” 
bekezdéshez hibajavításként a következő szám kerül: 90,1 ha 
 
 
 
 



12. A Területi mérleg kisvárosias lakóterület oszlopába és kertvárosias lakóterület oszlopába 
a pirossal jelölt számok kerülnek hibajavításként: 
 

 kisvárosias 
lakóterület 

kertvárosias 
lakóterület 

Lk 5,17 2,88 0,58 
      1,71 

Lke 48,66 
 

41,59 
    

  

    
  

        
Vt 26,54   0,25 
        

Gksz 4,35   0,07 
Üü 16,44     
Üh 76,85   0,38 

      7,33 
K 62,31 

 
0,03 

    
  

        

Kö 65,85 
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  

        
Z 75,29 

 
0,15 

    
 

0,28 
    

  

    
  

        
E 2572,27 

  

    
  

    
  

    
  

    
  

        
Mg 91,66 

  

    
  

V 281,35     
         

3326,74 2,88 52,37   
    

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
39/2021. (II. 25.) határozata 

 
a 55/2019. (03.27.) önkormányzati határozattal elfogadott 

Visegrád Város Településszerkezeti terve 
módosításáról  

gátelemtároló kialakítása érdekében 
 
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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel, 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. 45.§ (1)-(2) bekezdései szerint elfogadom 
Visegrád Város Településszerkezeti terve módosítását jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint. 
 

1. Jelen határozat mellékletei az alábbiak: 
 
1.melléklet: „Visegrád Város Településszerkezeti tervének módosítása” tervlap 
2.melléklet: a Településszerkezeti terv szöveges leírásának módosítása 

 
2. Visegrád területén a PMKH állami főépítésze PE/AF/00013-10/2021 számú térségi 

területfelhasználási hatósági engedélye alapján a települési térség/közigazgatási 
terület/települési térség arányának mérlege az alábbiak szerint alakul: 

Település Települési térség 
területe (ha) 

Település 
közigazgatási területe 
(ha) 

Települési térség 
területének aránya (%) 

Visegrád 263,93 3327,31 7,93 
 

3. A gátelemtároló kialakítás érdekében végzett módosítás eredményeként a biológia 
aktivitás érték a település közigazgatási területén nem változott, összesen 26.404,42. 

 
4. A Településszerkezeti terv módosításának elfogadásáról a lakosságot tájékoztatom, az 

elfogadott tervet Visegrád Város Főépítésze küldje meg az Állami Főépítésznek és az 
eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek. 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. február 25.  



1. melléklet Visegrád Város Önkormányzatának 39/2021. (II. 25.) számú önkormányzati 
határozatához 
Visegrád Város Településszerkezeti tervének módosítása 
 
A módosítás területi hatályát a fehér szaggatott vonal jelöli:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával. 
 
 
 
 
 
  



2. melléklet Visegrád Város Önkormányzatának 39/2021. (II. 25.) számú önkormányzati 
határozatához 
a Településszerkezeti terv szöveges leírásának módosítása 
 
Visegrád hatályos TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS-a az alábbiak szerint módosul: 

 
1. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Hétvégi házas 

üdülőterület” alfejezetben „a településszerkezeti terv változása” alá egy új, harmadik 
bekezdés kerül: 
- 2021-ben erdőterület kijelölése a hétvégiházas üdülőterület rovására 

Szentgyörgypusztán: 71,59-0,32= 71,27 ha 
 
2. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „különleges 

terület” alfejezetben a „Különleges városgazdálkodási terület” alfejezetbe egy új bekezdés 
kerül: 
- 2021-ben különleges városgazdálkodási terület kijelölése gátelemtároló kialakítás 

céljából: 0,63 + 0,5 = 1,13 ha 
 
3. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Közlekedési 

terület” alfejezetben „a településszerkezeti terv változása” alá egy új, harmadik bekezdés 
kerül: 
- 2021-ben különleges városgazdálkodási terület kijelölése a közlekedési terület 

rovására gátelemtároló kialakítás céljából: 61,91-0,06= 61,85 ha 
 
4. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Zöldterület” 

alfejezetben „a településszerkezeti terv változása” alá egy új, harmadik bekezdés kerül: 
- 2021-ben különleges városgazdálkodási terület kijelölése a zöldterület rovására 

gátelemtároló kialakítás céljából: 74,29-0,44= 73,85 ha 
 
5. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben az „Erdőterület” 

alfejezetben „a településszerkezeti terv változása” alá egy új, harmadik bekezdés kerül: 
- 2021-ben erdőterület kijelölése a hétvégiházas üdülőterület rovására 

Szentgyörgypusztán: 2572,34+0,32= 2572,66 ha 
 
6. A Területi mérleg táblázat alá a következő új táblázat kerül 
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Területi mérleg a 2021-ben gátelemtároló kialakítás érdekében végzett módosítással  
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

kisvárosias 
lakóterület 

kertvárosias 
lakóterület 

település-
központ vegyes 
terület 

kereskedelmi 
szolgáltató 
gazdasági terület 

üdülőházas 
üdülő terület 

hétvégi házas 
üdülőterület 

beépítésre szánt 
különleges terület 

közlekedési 
terület zöld-terület erdő-terület 

mezőgazdasági 
terület 

vízgazdál-kodási 
terület 

beépítésre nem szánt 
különleges terület 

2,88 52,37 31,61 3,75 18,74 71,27 62,63 61,85 73,85 2572,66 90,10 280,90 4,37 

243,03 3083,95 
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7. „A területrendezési tervvel való összhang igazolása” című fejezetben „A városias települési 
térség növekménye” alfejezet végére az alábbi szöveg kerül: 

A beépítésre szánt terület növekménye 2021-ben: 
MOTrT 40. § (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a 
településrendezési eszközökben a beépítésre szánt terület növekménye nem haladhatja 
meg a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti települési térség területének 2%-át. 
Visegrádon a települési térség területe 
263,93 ha. 
aminek 2%-a: 5,27 ha 

 

> Az új beépítésre szánt terület: 
0,5 ha 

A PMKH állami főépítésze PE/AF/00013-10/2021 számú térségi területfelhasználási hatósági 
engedélye alapján a települési térség a 263.93 ha-hoz képest még 0,83 ha-ral nőtt. 
 

8. „A területrendezési tervvel való összhang igazolása” című fejezetben „A BATrT 
területfelhasználásra vonatkozó szabályainak való megfelelés” alfejezet táblázatának „a 
jelen TSZT-ben jelölt összes erdő: 2572,34 ha ” alá egy új sorba az alábbi szöveg kerül: 
2021-ben gátelemtároló kialakítás érdekében végzett módosítással 2572,66 ha 

 
9. „A biológiai aktivitásérték számítási eredménye” című fejezet végére az alábbi szöveg és 

a táblázat kerül a meglévő táblázathelyére (Pirossal jelölve, ami változott.): 
2021-ben gátelemtároló kialakítás érdekében végzett módosítás értékeivel frissítve az 
alábbi. A végösszeg nem változott, tehát a biológia aktivitás érték a település közigazgatási 
területén nem csökkent.  
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Területhasználat Terület (ha) Értékmutató Biol. akt. érték 

Lk Kisvárosias lakóterület 2,88 1,2 3,46 
Lke Kertvárosias lakóterület 52,37 2,7 141,40 
Vt Településközpont vegyes ter. 31,61 0,5 15,81 
Gsz Keresk.-szolg.-gazdasági ter. 3,75 0,4 1,50 
Üü Üdülőházas üdülő terület 18,74 2,7 50,60 
Üh Hétvégi házas üdülő terület 71,27 3,0 213,81 
K Különleges terület       
62,63 -  Történelmi 8,98 3,0 26,94 
  -  Kiállítási 4,20 1,5 6,30 
  -  Pincés 1,40 1,5 2,10 
  -  Termálturisztikai 5,80 3,0 17,40 
  -  Kemping 2,90 3,0 8,70 
  -  Egészségügyi 27,58 3,0 82,74 
  -  Szociális 1,70 3,0 5,10 
  -  Temető 1,06 3,0 3,18 
  -  Sport 4,45 3,0 13,35 
  -  Városgazdálkodási 1,16 1,5 1,74 
  -  Faipari 3,40 1,5 5,10 
Beépítésre szánt területek összesen 243,25   599,22 
Kö Közlekedési terület 61,85 0,6 34,02 
Z Zöldterület       
73,85 -  3 ha alatt 9,28 6,0 55,68 
  -  3 ha felett 64,57 8,0 516,56 
E Erdőterület 2 572,66 9,0 23 153,94 
Mg Mezőgazdasági terület 90,10 3,7 333,37 
V Vízgazdálkodási terület 280,90 6,0 1 685,40 

K 
Különleges terület       
-  Tájképvédelmi terület 4,37 6,0 26,22 

Beépítésre nem szánt területek össz. 3 083,73   25 805,19 
Összesen:     26 404,42 

 
 
 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

40/2021. (II. 25.) határozata 
 

A Centrum Parkoló II. ütem tervezéséről 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1) a Centrum Parkoló II. ütem tervezésével, a legjobb ajánlatot adó Renta Plusz 

Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel Tervezési Szerződést kötök, 
2) a tervezési díj: 650.000 forint + Áfa, 
3) a tervezési díjat a költségvetési rendelet tervezések sora biztosítja. 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. február 25. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

41/2021. (II. 25.) határozata 
 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. 

a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. a helyi 
önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai, 3.5. Belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában, Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásra kerül, 

2) határidő: az ebr42 rendszeren belüli feltöltésre 2021. március 12., 12 óra, 
3) a pályázat költségvetése: 26.154.634 forint, önereje 13.077.317 forint, az igényelt 

támogatási összeg: 13.077.317 forint, Az önerő biztosításának éve: 2021 év, a 2021. 
évi költségvetési rendelet általános tartaléka, 

4) a pályázatra benyújtott járdák: A platánsor járda (64/14 hrsz.), a Királyi Palotával 
szemközti járda (55 hrsz.), a Széchenyi utcában a Patak hídtól a Fő utcáig a dunai 
oldalon járda (301/1 hrsz.). 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. február 25. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

42/2021. (II. 25.) határozata 
 

A Visegrádi Sportegyesület 2021-2022. évi TAO Pályázatáról 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1)  a Visegrádi Sportegyesület 2021-2022. évi TAO Pályázatával kapcsolatban 

hozzájárulok a Sportpályán, a center pálya megvilágításának fejlesztéséhez, 
2) a pályázat önkormányzati önerőt nem igényel. 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. február 25. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

43/2021. (II. 25.) határozata 
 

A Visegrád, Fő u. 44. szám alatti társasház külső felújításának támogatásáról 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1)  a Visegrád, Fő u. 44. szám alatti társasház külső felújításához 4 millió forint 

önkormányzati támogatást biztosítok, 
2) a forrást a költségvetési rendelet 15. táblázat, támogatások 14. sora biztosítja. 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. február 25. 
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