
KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 25-én megtartott 

rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2021. (VIII. 25.) határozata 

 

„visegrádi” névhasználati kérelemről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. úgy dönt, engedélyezi a Lundaman Kft. (2025 Visegrád, Schulek utca 20.) részére 

2021. augusztus 12. napjától kezdődően a „visegrádi” szó kereskedelmi használatát, 

„Visegrádi Sör” márkanév összetételben, 

2. a névhasználati engedély határozatlan időtartamú, 

3. felkéri Eőry Dénes polgármestert, hogy az engedélyről a testületi határozatnak 

megfelelően írásban értesítse a Lundaman Kft. képviselőjét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2021. augusztus 25. 

 

 

 



KIVONAT 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 25-én megtartott 

rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, 

1fő nem vett részt a szavazásban, a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

149/2021. (VIII. 25.) határozata 

 

Polgármesteri jutalomról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Eőry Dénes polgármester részére 2 havi 

jutalmat állapít meg, a polgármesteri munka elismeréseként, a normatív jutalmak kiadási 

előirányzat terhére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Schuszterl Károly alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuszterl Károly       dr. Szabó Ferenc  

alpolgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2021. augusztus 25. 

 

 

 



KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 25-én megtartott 

rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

150/2021. (VIII. 25.) határozata 

 

Óvodavezetői megbízásról 

 

 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 326/2013. (VIII. 30.) 

Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése alapján, Papaneczné Papp Éva óvodapedagógust, 

2021. augusztus 23-tól – szeptember 30-ig, határozott időre, a Fellegvár Óvoda 

intézményvezetőjének megbízza, illetményére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7., 8. 

mellékletei az irányadóak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2021. augusztus 25. 

 

 



KIVONAT 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 25-én megtartott 

rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

151/2021. (VIII. 25.) határozata 

Óvodavezetői pályázat kiírásáról 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 

1. A Visegrádi Fellegvár Óvoda intézményvezetői munkakörére pályázatot ír ki, 

2. a pályázati felhívás megjelenik: www.visegrad.hu, https://kozigallas.hu, 

Oktatási Közlöny, 

3. a részletes pályázati felhívás jelen határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2021. augusztus 25. 

 

 



 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

                             
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § alapján  

pályázatot hirdet a 

Visegrádi Fellegvár Óvoda  

 

intézményvezető (magasabb vezető)  

munkakörének betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól.  

A munkavégzés helye: 

2025 Visegrád, Fő u. 18. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi az intézményben folyó nevelő munkát. A költségvetés 

keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az 

alapító okirat szerinti feladatok ellátásról, munkáltatói jogkört gyakorol. Kapcsolatot tart a 

fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/B §-a és a 326/2013. (VIII. 30). Kormányrendeletben 

meghatározottak szerint, valamint Visegrád Város Képviselő-testületének rendelkezései az 

irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, óvodapedagógus végzettség,  

 Óvodapedagógusi munkakörben szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Pedagógus szakvizsga keretében szerezett intézményvezetői szakképesítés  



 Büntetlen előélet  

 Magyar állampolgárság  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 a német nemzetiségi végzettséggel rendelkező pályázó 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

        Szakmai önéletrajz,  

  Végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló oklevél másolata, 

(folyamatban lévő intézményvezetői szakképesítést esetén nyilatkozat a végzettség 

megszerzésének várható idejéről), 

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program,  

         Nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, pályázatát 

az eljárásban részt vevők megismerhetik.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Eőry Dénes polgármester a +36 

26 398 255 telefonszámon 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton: Visegrád Város Önkormányzata, 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

         Személyesen: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

 A borítékra rá kell írni: Óvodavezetői Pályázat 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

326/2013. (VIII. 30). Kormányrendeletben meghatározottak szerint  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 

 www.visegrad.hu – 2021. szeptember 1. 

 https://kozigallas.gov.hu 

 Oktatási és Kulturális Közlöny  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visegrad.hu honlapon 

szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember … 



KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 25-én megtartott 

rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2021. (VIII. 25.) határozata 

B. M. kérelme a Visegrád, Sziget utca 15. III. em. 8. szám alatt található önkormányzati 

tulajdonú ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, B. M. a Visegrád, Sziget utca 

15. III. em. 8. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződés hosszabbítására irányuló 

kérelmét, mivel a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 

12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet nem teszi lehetővé a hosszabbítást, elutasítja. 

 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2021. augusztus 25. 



KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 12-én megtartott 

rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

153/2021. (VIII. 25.) határozata 

Sziget utca 15. III. em. 8. számú önkormányzati lakás pályázatáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a Sziget utca 15. szám alatti III em. 8. számú 

önkormányzati lakás bérbeadására, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás 

alapján, 

2. felkéri az jegyzőt, hogy az 1) pont szerinti döntéséről a bérlakás jelenlegi bérlőjét 

írásban tájékoztassa.  

 

Határidő: pályázat közzétételére: honlapon, hirdetőtáblán, Visegrádi Hírek esetében 

szeptemberi lapban 

bérlő értesítésére: 3 nap 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2021. augusztus 25. 

 



Pályázati kiírás 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 153/2021. (VII. 25.) számú határozatával az 

állami támogatásból létesülő költségelvű lakások bérbeadásáról szóló többször módosított 8/2001 (IX. 

13.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Sziget utca 15. 

szám alatt lévő III. em. 8. számú lakás bérleti jogviszonyára. 

A pályázat benyújtásának módja és címzettje:  

A pályázatot írásban a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon Visegrád Város Jegyzőjéhez 

címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.). A pályázati lap beszerezhető a Polgármesteri 

Hivatalban vagy letölthető a www.visegrad.hu oldalról az önkormányzat/polgármesteri 

hivatal/nyomtatványok/pályázatok, formanyomtatvány önkormányzati bérlakásra kiírt pályázathoz.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a formanyomtatvány benyújtása mellett, 

kereseti igazolások, vagyonnyilatkozatok.   

A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”.  

Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshető: Herold Mária igazgatási előadó, telefonszám: 06 

(26) 398-255. A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatot az önkormányzat Népjóléti Bizottsága 

értékeli és véleményezi, javaslatát a képviselő-testület elé terjeszti. A lakás kiutalásáról a képviselő-

testület dönt.  

A pályázat beadásának határideje: 2021. szeptember 24. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30. 

A lakás elbírálást követően beköltözhető. A lakbér összege 33.400,- Ft/hó. Az új bérlő az első 3 

évben csak az éves infláció mértékével megemelt lakbért fizeti. A 3 év lejártával az 

önkormányzat a lakbért 30%-al emelheti.  

Pályázati feltételek: 

a) aki és a vele együtt-költöző közeli hozzátartozója nem rendelkezik más beköltözhető, lakhatás 

céljára alkalmas saját tulajdonú ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával, 

és 

b) egyedülállónál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 128.250,-Ft-ot, több tagú 

háztartásnál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000,-Ft-ot és, 

c) legalább 5 éve fennálló, bejelentett állandó vagy tartózkodási visegrádi lakcím, vagy legalább 1 éve 

Visegrádon fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony. 

(6) Lakás költségelven történő bérbeadása során előnyt élveznek a házastársi vagy élettársi 

kapcsolatban élő 40. életévüket be nem töltött személyek. A pályázat tartalma csak a pályázó 

beleegyezésével közölhető az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. 

Visegrád, 2021. szeptember 1. 

Eőry Dénes polgármester 



KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 25-én megtartott 

rendkívüli zárt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

154/2021. (VIII. 25.) határozata 

Visegrád 1077 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. július 15-én megkötött, a 

Visegrád 1077 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésével kapcsolatban elővásárlási jogával 

nem kíván élni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2021. augusztus 25. 



KIVONAT 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 25-én megtartott 

rendkívüli zárt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2021. (VIII. 25.) határozata 

 

5000 fő vagy annál kevesebb állandó lakosságszámmal nyilvántartott kistelepülések 

önkormányzati rendezvényeinek támogatása pályázatról 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt: 

 

1. pályázatot nyújt be a Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos, és az 

állami közfeladatot ellátó Nemzeti Művelődési Intézet lebonyolításában megvalósuló 

a belügyminiszter vezette minisztérium által, 2021. január 1-jén 5000 fő vagy annál 

kevesebb állandó lakosságszámmal nyilvántartott kistelepülések önkormányzati 

rendezvényeinek támogatására, 

 

2. a pályázatnál a támogatás mértéke bruttó 1.000.000 forint, önkormányzati önerő 

nélkül. 

 

 

 

 

Határidő: pályázat benyújtása: 2021. augusztus 30. 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2021. augusztus 25. 


