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VISECRAD 
Város 

POLG ÁRMESTE RE 

Előterjesztette: Eőry Dénes 

Összeállította: dr. Szabó Ferenc 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (ill. 24.) 

önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakban terjesztem elő a képviselő-

testület által a korábbiakban meghozott, lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolómat. 

Visegrád, 2021. 11. 10. 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
159/2021. (IX. 30.) határozata 

A két ülés között hozott határozatok elfogadásáról 

~/ 
Eőry r&énes 

polgármester 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2021. június 24. - 2021. 
szeptember 30. közötti időszakban hozott döntéseiről a beszámolót, és a polgármesteri 
tájékoztatót. 

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

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2021. (IX. 30.) határozata 

Visegrád 146 hrsz-ú ingatlan (Schulek utca 14.) elővásárlási jogáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. szeptember 13-án megkötött, Visegrád 



1) úgy dönt, hogy a Visegrád 85/5 hrsz-ú ingatlanon felújítandó Egészségház kiviteli 
terveinek elkészítésével - a határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal 
- a Stabil Mérnökiroda Kft.-t (2500 Esztergom, IV. Béla király u. 4.) bízza meg a 2021. 
szeptember 22. napján kelt árajánlata alapján, 5.500.000.-Ft+27% Áfa, mindösszesen 
6.985.000.-Ft összegben, 

2) a Visegrád 85/5 hrsz-ú ingatlanon felújítandó Egészségház kiviteli terveinek elkészítésére 
Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 
6.985.000 Ft-ot biztosítja a fejlesztési tartalék kiadási előirányzat terhére, 

3) felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Stabil Mérnökiroda Kft.-vel Visegrád 
Város Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtva, szerződés megkötve 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
163/2021. (IX. 30.) határozata 

A Fellegvár Óvoda (hrsz: 72) bővítése, kiviteli tervek elkészítésére érkezett árajánlatok 
elbírálásáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1) úgy dönt, hogy a Visegrád 72 hrsz-ú ingatlanon bővítendő óvoda kiviteli terveinek 

elkészítésével - a határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal - a Stabil 
Mérnökiroda Kft.-t (2500 Esztergom, IV. Béla király u. 4.) bízza meg a 2021. szeptember 
22. napján kelt árajánlata alapján, 6.000.000.-Ft+27% Áfa, mindösszesen 7.620.000.-Ft 
összegben, 

2) a Visegrád 72 hrsz-ú ingatlanon bővítendő óvoda kiviteli terveinek elkészítésére Visegrád 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 
7.620.000 Ft-ot biztosítja az „óvoda felújítás Magyar Falu Program önrész" kiadási 
előirányzat terhére, 

3) felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Stabil Mérnökiroda Kft.-vel Visegrád 
Város Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg. 

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

Végrehajtva, szerződés megkötve 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
164/2021. (IX. 30.) határozata 

Visegrád településrendezési eszközeinek (TSZT, HÉSZ) felülvizsgálata, döntés a 
véleményezési anyag kiküldéséről 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. megismerve a határozat mellékletét képező dokumentumokat véleményezésre alkalmasnak 

találja az Államigazgatási Szerveknek, valamint a partnerségi egyeztetésre történő 
megküldésre, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő levelek aláírására és annak az 
Államigazgatási Szerveknek, valamint a partnerségi egyeztetésre történő megküldésre. 



üzemeltetési rendszer kiépítése, pénzkezelési szabályzat elkészítése, 
1.2.másodlagos feladatok részletesen a Megbízási Szerződésben kerülnek meghatározásra, 

2. a megbízási díj, bruttó 2.514.600 forint a költségvetési rendelet tartaléka terhére kerül 
kifizetésre. 

(A Megbízási Szerződés jelen határozat mellékletét képezi.) 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtva, szerződés megkötve 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

167/2021. (IX. 30.) határozata 

A Rév utca parkolásáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt: 

1. a Rév utca iskolai oldalán, iskolai napokon reggel 7 és 8 óra közötti időben, az iskola előtti 
szakaszon javasolja engedélyezni a gépjárművel történő megállást, 

2. a Rév utca iskolával szembeni oldalán, 15 perc meghatározott időtartamra, áruszállításra 
javasolja engedélyezni a gépjárművel történő megállást, 

3. egyebekben javasolja, hogy a Rév utca mindkét oldalán azonos időszakban a szabályozás 
ne biztosítson lehetőséget a megállásra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző, továbbítás a Magyar Közút részére 

A Magyar Közút részére továbbítva 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

168/2021. (IX. 30.) határozata 

A „Lang-ház" területén gázvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez elvi hozzájárulás 
megadásáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad az önkormányzat 
tulajdonában lévő, jelenleg felújítás alatt álló „Lang-ház" ingatlanra (2025 Visegrád, Pázmány 
Péter utca 3.), gázvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez a szomszéd ingatlan (2025 Visegrád, 
Magasköz utca 580 hrsz.) javára. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtva, ingatlan tulajdonos értesítve 



az önkormányzat nevében eljárjon és minden szükséges dokumentumot, különösen a 
konzorciumi partneri megállapodást aláírjon. 

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

Végrehajtva, szerződés megkötve 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

172/2021. (IX. 30.) határozata 

A sportpálya öntözéséről 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1) úgy dönt, hogy a Forma Hungária Kft.-től megrendeli az árajánlatában adott 36 m3-es 

alumínium tartályt 2.089.023,-Ft összegben, a gépészeti berendezéseket megrendeli az 
Irritrade Kft.-től bruttó 902.510,- Ft összegben, 

2) a szivattyúakna kialakításához szükséges alapanyagköltségre bruttó 365.967 Ft 
keretösszeget biztosít, 

3) az 1. és 2. pont szerinti beszerzésekre Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének a fejlesztési tartalék kiadási előirányzat 
terhére 3.357.500 Ft-ot biztosít. 

4) felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a beszerzéseket indítsa el. 

Határidő: 2021.10.31 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

173/2021. (IX. 30.) határozata 

Visegrád-Szentgyörgypuszta 1598, 1599, 1600, 1602/1, 1602/2 hrsz-ú ingatlanok 
telekalakításáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt: 
1. 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. 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. 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, 



Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a temetőről és a temető használat szabályairól szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletében a dijmértékeket, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII 
törvény 40. § (3) bekezdése szerint felülvizsgálta, 

2. a díjmértékeken nem változtat. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtva 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

176/2021. (IX. 30.) határozata 

V 4 pavilon megépítéséről 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Vin4m interaktív, információs 
pavilon kialakítását, a V 4 országok zászlóinak, és a V 4 együttműködés zászlójának elhelyezését. 
A testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok alapján a támogatási összeg 
erejéig kötelezettséget vállaljon a kivitelezés megvalósításának érdekében. 

Határidő: 2021.10.31 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtás folyamatban van 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

177/2021. (IX. 30.) határozata 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálatáról 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. tv. 80.§ (2) bekezdése értelmében a Visegrád Város Önkormányzata, valamint a 
Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodást 
felülvizsgálta, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslatának megfelelően a Polgármesteri 
Hivatalban bekövetkezett személyi változásokat átvezeti, név nélkül, a feladatnak megfelelően. 

(Az Együttműködési Megállapodás jelen határozat mellékletét képezi.) 



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

Végrehajtva 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

181/2021. (X. 13.) határozata 

A Lang ház (hrsz: 610) homlokzati hőszigetelési és vakolási munkáira érkezett árajánlatok 
elbírálásáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1) úgy dönt, hogy a Visegrád 610 hrsz-ú ingatlanon felújítandó Lang ház homlokzati 

hőszigetelési és vakolási munkáinak elkészítésével - a határozat mellékletét képező 
árajánlatban szereplő tartalommal - a Kammerer Endre Építőipari Kft.-t (2023 
Dunabogdány, Erzsébet királyné u. 3.) bízza meg a 2021. október 08. napján kelt árajánlata 
alapján, 4.296.920.-Ft +27% Áfa, mindösszesen 5.457.088.-Ft összegben, 

2) a Visegrád 610 hrsz-ú ingatlanon felújítandó Lang ház homlokzati hőszigetelési és 
vakolási munkáinak elkészítésére Visegrád Város Önkormányzata 2021. ev1 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 5.457.088 Ft-ot biztosít a Lang Ház 
felújítása kiadási előirányzat terhére, 

3) felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Kammerer Endre Építőipari Kft.-vel 
Visegrád Város Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg. 

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

Végrehajtva, szerződés megkötve 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2021. (X. 13.) határozata 

A Lang ház (hrsz: 610) nyílászáróinak felújítására-újak gyártására érkezett árajánlatok 
elbírálásáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, hogy a Visegrád 610 hrsz-ú ingatlanon felújítandó Lang ház nyílászáróinak 

felújításával-újak gyártásával - a határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő 

tartalommal - a Rhus Hirta Kft.-t (2025 Visegrád, Esztergomi út. 16.) bízza meg a 2021. 
október 08. napján kelt árajánlata alapján, 6.323.520.-Ft +27% Áfa, mindösszesen 
8.030.870.-Ft összegben, 

2. a Visegrád 610 hrsz-ú ingatlanon felújítandó Lang ház ház nyílászáróinak felújítására-újak 
gyártására Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelete 8.030.870 Ft-ot biztosít a Lang Ház felújítása kiadási előirányzat 
terhére, 

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Rhus Hirta Kft.-vel Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg. 



Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

...... ./2021. (XI. 12.) határozata 

A két ülés között hozott polgármesteri határozatok elfogadásáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2021 . szeptember 30. - 2021. november 12. 

közötti időszakban hozott döntéseiről és a polgármesteri tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 



POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2021. október 1 - 31. 

(legfontosabb eseményekről) 

 

2021. október 3-4-5. (vasárnap-hétfő-kedd) 

• részt vettem Visegrádon az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok 

Kongresszusán 

• egyeztetést folytattam Budapesten a Magyar Közút Zrt. vezérigazgatójával a települést érintő 

feladatokkal kapcsolatosan 

2021. október 5. (kedd) 

• tornacsarnok kooperáción vettem részt 

2021. október 6. (szerda) 

• részt vettem az aradi vértanúk gyásznapján tartott megemlékezésen a '48-as emlékműnél 

2021. október 11. (hétfő) 

• részt vettem a Mária Valéria híd újjáépítésének huszadik évfordulója alkalmából szervezett 

ünnepségen 

2021. október 12. (kedd) 

• tornacsarnok kooperáción vettem részt 

• részt vettem a moziban megrendezésre került partnerségi egyeztetésen és lakossági fórumon 

2021. október 13. (szerda) 

• részt vettem a Pilisi Parkerdő Zrt fejlesztéseivel kapcsolatos tervtanácsi ülésen 

2021. október 19. (kedd) 

• tornacsarnok kooperáción vettem részt 

2021. október 20. (szerda) 

• a Giro d’Italia kerékpárverseny szervezőbizottságának tagjait fogadtam Visegrádon, helyszíni 

bejárást tartottunk 

• Pázmány Péter utca közlekedési helyzetével kapcsolatos lakossági egyeztetésen vettem részt 

2021. október 21. (csütörtök) 

• tárgyalást folytattam a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjével a visegrádi 

öblök ügyében, az egyeztetésen Dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő asszony is jelen 

volt 

2021. október 22. (péntek) 

• egyeztetést folytattam a Lechner Tudásközpontban a tornacsarnok befejezésének ügyében  

• részt vettem az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján rendezett ünnepségen  

2021. október 25-31. 

• szabadságomat töltöttem 



Egyéb napokon: 

• elláttam hivatali teendőimet 

• aktívan részt vettem a folyamatban lévő beruházások ügyében 

• aktívan részt vettem a Visegrádi Együttműködés 30. évfordulója alkalmából szervezett 

eseményeken, feladatok végrehajtásában  

• részt vettem a Képviselő-testületi - és bizottsági üléseken 












































































