
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

75/2021. (IV. 8.) határozata 
 

Városi honlap üzemeltetéséről 
 
 

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: 

 
Ajánlatok bekérése alapján, a legkedvezőbb ajánlatot adó Szentei Gábor egyéni 
vállalkozóval (1033 Budapest, Búza utca 30. Fsz. 1.) határozatlan időre, megbízási 
szerződést kötök Visegrád Város Önkormányzatának hivatalos honlapjának 
(www.visegrad.hu) üzemeltetésére, a 2021. évi költségvetési rendelet általános tartaléka 
terhére. 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. április 8. 

http://www.visegrad.hu/


 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

76/2021. (IV. 8.) határozata 
 

Kovács Kert Étteremnek a Scheili köz felé eső falfelületének javításáról 
 
 

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 Kovács Kert Étteremnek (Visegrád, Rév utca 4.) a 2020-ban megépített Scheili köz 

felé néző falfelülete javításra került, 
2. a Kovács Kert Étterem tulajdonosa részére a javítás költségeinek 1/3-a, 625.000 forint 

önkormányzati támogatásból kifizetésre kerül, 
3. a támogatás forrása: a költségvetési rendelet 15. számú melléklete, 16. sor egyéb 

támogatások sora. 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. április 8. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

77/2021. (IV. 8.) határozata 
 

A Csukavölgy utca csatornázásáról 
 

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 Csukavölgy utca csatornázásával kapcsolatban a DMRV Zrt-vel (2600 Vác, Kodály 
Zoltán út 3.) Gazdasági Megállapodást kötök a szennyvízelvezetés közüzemi szolgáltatás 
feltételeinek biztosítására. 
  
(A Gazdasági Megállapodás 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. április 8. 



Ikt.sz.: DMRV/1490-  /2021/UFU 
            (kód: 101) 

 
G A Z D A S Á G I   M E G Á L L A P O D Á S 

 
        
mely létrejött Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fő u. 81.) továbbiakban IGÉNYLŐ és a 
DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) továbbiakban 
DMRV Zrt. között a szennyvízelvezetés közüzemi szolgáltatás feltételeinek biztosítására. 

1.) IGÉNYLŐ a Visegrád, Csukavölgy utcai 13 db. ingatlan (hrsz.: 972/4, 257/1, 257/2, 258, 259, 260, 
261, 265, 266, 267/1, 267/2, 
984/1, 984/2 viziközmű szolgáltatásba való bekapcsolását kívánja megvalósítani, melynek 
eredményeképpen 13 x 1,0 m3/nap =13,0 m3/nap szennyvízelvezetés szolgáltatást igényel. 

2.) IGÉNYLŐ tudomásul veszi, hogy az általa megvalósítani kívánt hálózathoz csatlakozás révén 
jelentkező szolgáltatási igények kielégítéséhez – az aláírt Vállalási Nyilatkozat-nak megfelelően – 
főművi fejlesztési hozzájárulás fizetése szükséges, melynek költségeit érdekeltségének arányában 
viseli. 

3.) DMRV Zrt. rögzíti, hogy az 1. pont szerint meghatározott szolgáltatás teljesítéséhez hozzájárulását 
adja, amennyiben IGÉNYLŐ  
- az igényelt szolgáltatás mennyisége:   szennyvíz:   13,0 m3/nap 

 
- fajlagos hozzájárulási díj:    szennyvíz:   170.000,- Ft/m3/nap + ÁFA 

 
alapján számított érdekeltségnek megfelelő 
 
Szennyvíz:   
13,0 m3/nap x 170.000,- Ft/m3/nap = 2.210.000,- Ft + 596.700,- Ft ÁFA = 2.806.700,- Ft 

 
főművi fejlesztési hozzájárulási díjat DMRV Zrt.-nek megfizeti. 
 

4.) IGÉNYLŐ a 2.806.700,-, azaz Kétmillió-nyolcszázhatezer-hétszáz forint összeget GAZDASÁGI 
MEGÁLLAPODÁS aláírását követő 15 napon belül DMRV Zrt. Budapest Banknál vezetett 
10103898-01000945-01000006 számlájára átutalja. Az összeg megfizetését követően – teljesítés 
időpontjaként a pénzügyi teljesítés figyelembevételével – Társaságunk számlát küld a befizető 
részére. 
Kérjük az átutalás során Gazdasági megállapodásunk iktatószámát a közlemény rovatban feltüntetni. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Igénylőnek és a fizetési kötelezettséget teljesítőnek azonosnak kell 
lennie, mivel csak a befizető részére történhet számla, illetve igazolás kiállítása.  
A rögzített fizetési határidő be nem tartása esetén jelen GAZDASÁGI MEGÁLLAPODÁS érvényét 
veszti. Új megállapodás csak ismételt igénybejelentés után az aktuális feltételekkel adható ki. 

5.) DMRV Zrt. vállalja, hogy a főművi fejlesztési hozzájárulás – IGÉNYLŐ részéről történő 
kiegyenlítése és hitelt érdemlő igazolása esetén: 
- Engedélyezi a szennyvízbekötés elvégzését. 
- A bekötés készre jelentésekor KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS előírásának megfelelően 

gondoskodik a viziközmű-ellátás szolgáltatás biztosításáról.       
 
 

Kelt:……………………………….      Vác, 2021. március 22. 
       
 
 
-------------------------------------------------  -------------------------------------------------------- 

IGÉNYLŐ         DMRV Zrt. 
         Farkas Egonné             Szabó Gábor 
      Üzemeltetési főmérnök Üzemeltetési osztályvezető 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

78/2021. (IV. 8.) határozata 
 

A „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, a 37/2021. (II. 25.) határozattal 
Tervezési Szerződést kötöttem 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 Szerződés kivitelezési határidejét, 2021. április 8-ról, a Teleki László 
Alapítvány által kért tervzsűri miatt, április 20-ra, módosítom. 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. április 8. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

79/2021. (IV. 8.) határozata 
 

A Visegrád 1282 hrsz-ú ingatlan 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 2025 Visegrád, Lepence völgy Harkály utca 10. szám „felülvizsgálat alatt” található, 
belterületi ingatlan (Visegrád belterület 1282 hrsz.) 2021. március 26-án kelt adásvételi 
szerződésével kapcsolatban, 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. április 8. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

80/2021. (IV. 8.) határozata 
 

A Visegrád, Sziget utca 15., 6. számú lakás bérletéről 
 

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 Z-180-/2020. (X. 29.) számú határozat alapján lefolytatott lakásbérleti pályázat 
eredményeként, a Népjóléti Bizottság véleménye, és javaslata alapján, a Visegrád, Sziget 
utca 15., 6. számú önkormányzati lakás nyertes pályázójával Székely Mátyás Ferenc 
visegrádi lakossal Lakásbérleti Szerződést kötök, a pályázati kiírásban szereplő 5 év 
határozott időtartamra. 

 
 

 
Határidő: 15 nap a szerződés megkötésére,  
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. április 8. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

81/2021. (IV. 8.) határozata 
 

A Visegrád, Sziget utca 15., 1. számú lakás bérletéről 
 

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, Sziget utca 15., 1. számú lakás bérleti jogviszonyát, a Népjóléti Bizottság 
véleménye, és javaslata alapján, a bérlő kérelmére, a veszélyhelyzet lejártát követő második 
hónap végéig meghosszabbítom. 

 
 

 
Határidő: 15 nap a szerződés megkötésére,  
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. április 8. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

82/2021. (IV. 8.) határozata 
 

Magyar Falu pályázatokról 
 

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: 

 
Az alábbi Magyar Falu pályázatok kerülnek benyújtásra: 
 

1. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése, 
 
1.1. Fellegvár Óvoda játszóudvarának megújítása 7 db eszközzel, 
1.2. igényelhető támogatási összeg: 5.000.000 forint, 
1.3. önerő: 555.286 forint, 
1.4. rendelkezésre álló forrás: a költségvetési rendelet általános tartaléka. 

 
2. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása, 

 
1.1. Városközpont parkoló, tornacsarnok, Mozi köz összekötő út a 11-es főúttal 
1.2. igényelhető támogatási összeg: 40.000.000 forint, 
1.3. önerő nélkül.  

 
Határidő: 1. pontnál meghatározott pályázatra a beadási határidő: május 7.., a 2. pontnál 
meghatározott pályázatra a beadási határidő: április 30. 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. április 8. 
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