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Határozatok száma: 1-7 /2022. (I. 12.)  
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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. január 12-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

 
 
 
 

 
1. Visegrád Város településrendezési eszközeinek (TSZT, HÉSZ) 
felülvizsgálatáról, döntés a végső szakmai véleményezési anyag megküldéséről 
 
2. A volt MNB üdülő telepítési tanulmányterve kiegészítésének befogadásáról 
 
3. A Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázat előkészítésére érkezett 
árajánlatok elbírálásáról 
 
4. A polgármester és az alpolgármester illetményének/tiszteletdíjának 
megállapításáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 12-én 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Abonyi Géza 
Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 
Schandl Jánosné 
Schüszterl Károly 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 
testület 6 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja. Az ismertetett napirendet a 
testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendi pontok előtt elmondja, az iskolaigazgató asszony kéréssel fordult hozzá. Kiss 
Erika visegrádi lakos jelentkezett a tornacsarnok takarítói posztjára napi 6 órás munkakörben. 
A tankerület a minimálbért ajánlotta fel neki, ezért kéri, hogy az önkormányzat ezt kiegészítve 
biztosítsa a napi egyszeri étkezést számára a városi konyhán.  
Ehhez kéri a képviselők hozzájárulását, akik rövid megbeszélést követően egyhangúlag 
támogatják a kérést. 
 
 
1. Visegrád Város településrendezési eszközeinek (TSZT, HÉSZ) felülvizsgálatáról, 

döntés a végső szakmai véleményezési anyag megküldéséről 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: A 164/2020. (X. 29.) számú határozattal elfogadott településrendezési eszközök 
módosítási igénye a tájékoztatási, egyeztetési, véleményezési szakaszon túl, a végső szakmai 
véleményezési szakaszhoz érkezett. Kéri a testület döntését a véleményezési anyag 
kiküldésének ügyében. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2022. (I. 12.) határozata 

Visegrád Város településrendezési eszközeinek (TSZT, HÉSZ) felülvizsgálatáról, döntés 
a végső szakmai véleményezési anyag megküldéséről 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. megismerve a határozat mellékletét képező dokumentumokat, úgy dönt, hogy 

Visegrád településrendezési eszközeinek (TSZT, HÉSZ) módosított dokumentációját 
elfogadja és végső szakmai véleményezésre alkalmasnak találja az állami főépítésznek 
történő megküldésre, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő döntést tartalmazó levelek 
aláírására és annak az állami főépítésznek történő megküldésre. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 
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2. A volt MNB üdülő telepítési tanulmányterve kiegészítésének befogadásáról 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: A tavaly befogadott tanulmányterv kiegészítésére van szükség, a bizottság 
tárgyalta, elfogadta. 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett.  
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2022. (I. 12.) határozata 

 
A volt MNB üdülő telepítési tanulmányterve kiegészítésének befogadásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. befogadja a bemutatott építészeti koncepciókat mind a két telekre vonatkozóan, mely 
alátámasztja a szerződésben megegyezett beépítési paramétereket, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő döntést tartalmazó lépések 
megtételére. 

(Az építészeti koncepciók a határozat mellékletét képezik.) 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 
 
 
 
 
3. A Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázat előkészítésére érkezett árajánlatok 

elbírálásáról 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
  
Eőry Dénes: Lehetőség van az óvoda fejlesztésére a TOP Plusz-3.3.1-21 pályázaton való 
részvétellel. Ez esetben 3 döntés kell a testületnek meghoznia, a részvételi szándékról, a 
pályázat műszaki előkészítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról, illetve a pályázat 
megalapozó dokumentumának elkészítésére érkezett árajánlatok elbírálásról.  
A pénzügyi és városfejlesztési bizottság tárgyalta, Schandl Jánosné és Abonyi Géza elnökök 
tájékoztatása szerint elfogadták mindhárom határozati javaslatot. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2021. (I. 12.) határozata 
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TOP Plusz-3.3.1-21 pályázati részvétel a Fellegvár Óvoda fejlesztése tárgyában 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP Plusz-3.3.1-21 
pályázaton részt vesz a Fellegvár Óvoda fejlesztése tárgyában. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2022. (I. 12.) határozata 

 
A Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázat műszaki előkészítésére érkezett 

árajánlatok elbírálásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  úgy dönt, hogy Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázati előkészítéséhez 
szükséges műszaki dokumentáció és költségbecslés elkészítésével - a határozat 
mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal a Szabvány és Minőség Kft.-t 
bízza meg a 2022. január 05. napján kelt árajánlata alapján, 800.000.-Ft+27% Áfa, 
mindösszesen 1.016.000.-Ft összegben, 

2. a Visegrád Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázati előkészítéséhez szükséges 
műszaki dokumentáció és költségbecslés elkészítésére 1.016.000.-Ft-ot biztosít, és 
felkéri a polgármestert, hogy Visegrád Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésébe terveztesse a szükséges fedezetet,  

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

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2022. (I. 12.) határozata 

 
A Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázat megalapozó dokumentumának 

elkészítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
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1. úgy dönt, hogy Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázat megalapozó 
dokumentumának elkészítésével - a határozat mellékletét képező árajánlatban 
szereplő tartalommal a Tenderauditor Kft.-t bízza meg a 2022. január 06. napján 
kelt árajánlata alapján, 2.900.000.-Ft+27% Áfa, mindösszesen 3.683.000.-Ft 
összegben, 

2. a Visegrád Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázat megalapozó 
dokumentumának elkészítésére 3.683.000.-Ft-ot biztosít, és felkéri a 
polgármestert, hogy Visegrád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
terveztesse be a szükséges fedezetet,  

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

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
4. A polgármester és az alpolgármester illetményének/tiszteletdíjának megállapításáról 
     Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
dr. Szabó Ferenc: Módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, mely 
szerint a polgármester, alpolgármester illetménye/tiszteletdíja emelkedett.  
A polgármester illetményének megállapításáról a testületnek döntési jogosultsága nincs, egy 
megállapító határozatra van szükség. 
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításánál már van döntési jogosultsága. A pénzügyi 
bizottság tárgyalta, javasolja az alakuló ülésen megállapított összegének emelését bruttó 
200.000,- forintra, illetve a költségtérítés 30.000-, forintra történő emelését. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2022. (I. 12.) határozata 

 
A polgármester illetményének megállapításáról 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bek. c) pontja alapján 2022. 
január 1-től Eőry Dénes főállású polgármester illetménye havi bruttó 715.000 forint, 
költségtérítésének összege havi bruttó 107.250 forint, nyelvvizsga pótlék havi bruttó 33.000 
forint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2022. (I. 12.) határozata 

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Visegrád Város Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-től 
Schüszterl Károly társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 200.000 
forintban, költségtérítésének összegét havi bruttó 30.000 forintban állapítja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
Egyebek:  

• Filmforgatásról megkeresés, tájékoztatás 
 

 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    2-Ny /2022. 
Határozatok száma: 8-19 /2022. (I. 27.)  
Rendelet száma:  - 
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. január 27-én megtartott soros nyílt üléséről 

 
 

 
 
 
 

 
1. Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (X.2.) 
önkormányzati rendelete a településkép védelméről módosításáról 
 
2. Bizottsági beszámolók a 2021-ben végzett munkáról 
 
3. Polgármester beszámolója a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról 
 
4. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról és az előző évben 
igénybe nem vett szabadsága mértékének megállapításáról 
 
5. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatáról 
 
6. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Megállapodásról, a 
Pázmány Péter utca 3. szám alatt létrejövő Nemzetiségi Tájháznak 
vagyonkezelésbe adásáról 
 
7. A Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 
8. Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 27-én 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott soros nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Abonyi Géza 
Anda Bálint 
Bártfai István 
Schandl Jánosné 
Schüszterl Károly 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
Zámodics Péter pü.vez. 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.                                                          
Elmondja, az előző ülés óta született 27 határozat, melyből 26 végrehajtásra került, 1 
folyamatban van. A két ülés közt lévő eseményekről a tájékoztató kiküldésre került. 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2022. (I. 27.) határozata 

 
A két ülés között hozott képviselő-testületi határozatok elfogadásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2021. december 16. – 2022. 
január 27. közötti időszakban hozott döntéseiről a beszámolót és a polgármesteri tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
Eőry Dénes: Ügyrendi javaslata, a kiküldött napirendek mellé felvenni egy újat a 
Városfejlesztési Bizottság javaslatára, a Magyar Falu pályázatok beadásáról.  
A testület a módosítást, illetve a módosított napirendet egyhangúlag elfogadja. 
 
 
 
1. Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (X.2.) 

önkormányzati rendelete a településkép védelméről módosításáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: A módosításról már 2020-ban tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság, de 
végrehajtását a HÉSZ-módosítás befejezéséhez igazította. A héten záró véleményezésre 
megküldtük a HÉSZ-t, így aktuálissá vált a Településképi rendelet módosítás. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazás következett. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2022. (I. 27.) határozata 

 



 4 

 
 Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (X.2.) önkormányzati 

rendelete a településkép védelméről módosításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. támogatja a Városfejlesztési Bizottság által megismert és elfogadott településképi 
rendelet-módosítást, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő döntés végrehajtására. 
 
(A határozat melléklete a rendelet tervezett módosításai korrektúrával jelölve.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 

 
 
 
 
 
 
2. Bizottsági beszámolók a 2021-ben végzett munkáról 

Előterjesztő: bizottsági elnökök 
 
Eőry Dénes: A bizottságok tárgyalták a beszámolókat, azokat elfogadásra javasolják a 
képviselő-testületnek. 
A bizottsági elnökök megerősítik, kiegészíteni azt nem kívánják. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2021. (I. 27.) határozata 

 
Bizottsági beszámolók a 2021-ben végzett munkáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat bizottságainak 
beszámolóit a 2021-ben végzett munkáról. 
 
(A bizottsági beszámolók jelen előterjesztés mellékletét képezik.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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3. Polgármester beszámolója a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
  
Eőry Dénes: A Népjóléti és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2022. (I. 27.) határozata 

 
Polgármester beszámolója a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármesteri beszámolót 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi munkájáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
4. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról és az előző évben 

igénybe nem vett szabadsága mértékének megállapításáról 
Előterjesztő: Schüszterl Károly alpolgármester 
 

Bártfai István: A bizottság tárgyalta, elfogadta, de javasolja a tavalyi fel nem használt 
szabadságot március 31-ig kivenni. 
dr. Szabó Ferenc: Elmondja, ez egy kötelező törvényi elem, eldöntése, jóváhagyása a 
testület hatáskörébe tartozik. A tervezetten felül is ki lehet venni megadott időn belül. A ki 
nem vett előző évi szabadság március 31. után elveszik. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2022. (I. 27.) határozata 

 
A polgármester 2022. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról és 

az előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
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1. megtárgyalta a polgármester 2022. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést, 

2. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 
225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Eőry Dénes főállású polgármester 
2022. évi (59 nap) szabadsága igénybevételét a határozat mellékletét képező 
szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 
 

(A szabadság felhasználási ütemezés e határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: esedékességkor 
Felelős: Schüszterl Károly alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
5. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
Eőry Dénes: Mind a Pénzügyi, mind a Kulturális bizottság, illetve a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat is tárgyalta, felülvizsgálta, elfogadásra javasolja. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2022. (I. 27.) 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, melyet változatlan feltételekkel a korábbi módosításokkal egységes 
szerkezetben továbbra is hatályban kíván tartani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
6. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Megállapodásról, a 

Pázmány Péter utca 3. szám alatt létrejövő Nemzetiségi Tájháznak 
vagyonkezelésbe adásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
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Eőry Dénes: Felkéri Schandl Jánosnét, ismertesse a Pénzügyi bizottság és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat döntését. 
 
Schandl Jánosné: Formailag javasoltak változtatást, mely azóta megtörtént, tartalmilag 
elfogadásra javasolják. 

 
dr. Szabó Ferenc: Jelzi, két határozat elfogadására van szükség, egy a pénzügyi 
elszámoláshoz, a másik a vagyonkezelői szerződés megkötéséhez. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2022. (I. 27.) határozata 

 
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Megállapodásról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal Megállapodást köt a Pázmány Péter 
utca 3. szám alatt felépülő Nemzetiségi Tájháznak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
felé történő pénzügyi elszámolásához, 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
(A Megállapodás jelen határozat mellékletét képezi.) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2022. (I. 27.) határozata 

 
 

A Pázmány Péter utca 3. szám alatt létrejövő Nemzetiség Tájháznak vagyonkezelésbe 
adásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
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1. A Pázmány Péter utca 3. szám alatti ingatlant, a támogatások pénzügyi elszámolása, és 
a műszaki átadás-átvétel lezárása után határozatlan időre a Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkezelésébe adja Nemzetiségi Tájház céljára, 

2. felhatalmazza a polgármestert a Vagyonkezelési Szerződés megkötésére. 
 
(A Vagyonkezelői Szerződés jelen határozat mellékletét képezi.) 

 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

 
 
7. A Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
Eőry Dénes: Az intézményvezető asszony kérelmét, az SNI-s gyerekek létszámának 
emelését 1 főről 4 főre a Kulturális, illetve Pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolják. 

 
dr. Szabó Ferenc: Az államkincstárhoz benyújtandó módosításoknak szigorú szabályai 
vannak, ezért szükséges a 3 határozat elfogadása, mint a módosításról, módosító okiratról, 
egységes szerkezetű alapító okiratról. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2022. (I. 27.) határozata 

 
 

A Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fellegvár Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását. 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
2022. február 1-jei hatállyal 

 
módosítja 

 
a Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának következő pontjait: 
 

1.  Az Alapító Okirat 1.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 18. 
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2. Az Alapító Okirat 2.2.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
2.2.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81.  

 
3. Az Alapító Okirat 3.1.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
3.1.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

 
4. Az Alapító Okirat 3.2.2 helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
3.2.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

 
5. Az Alapító Okirat 4.3. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége 

 
− kompetencia alapú óvodai nevelés, 
− hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai 

nevelése. 
- A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek fejlesztése.  
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe értelmi vagy 
beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem vagy 
magatartászavarral) küzd. 

- A területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a 
többi gyermekkel együtt azonos csoportban, integrált formában sajátos nevelési 
igényű gyermek (SNI) fejlesztése. Óvodai szinten maximum 4 fő. 

-  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  
-  Nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2022. (I. 27.) határozata 

 
A Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
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Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Visegrádi Fellegvár 
Óvoda Alapító Okiratát módosító okiratot. 
 
(A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2022. (I. 27.) határozata 

 
A Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Visegrádi Fellegvár 
Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
 
(Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
8. Magyar Falu program keretében benyújtandó pályázatokról 

Előterjesztő: Eőry Dénes  
 
Eőry Dénes: Felkéri Abonyi Géza elnök urat, számoljon be a Városfejlesztési bizottság 
döntéséről. 
 
Abonyi Géza: 6 pályázatról van szó, melyek önrész nélküliek. Ebből 2 pályázat úgy lenne 
teljes, ha az önkormányzat is hozzájárulna saját forrásból. Az egyik a színpad bővítés, ahol a 
megnyerhető 2 millió forint mellé szükség lenne még 1 millió forintra, illetve a „Zöld-ház” 
tetőfelújításnál szükséges az összeg kiegészítése. A bizottság javasolja a felsorolt 
pályázatokon való részvételt. 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2022. (I. 27.) határozata 

 
A 2022. évi Magyar Falu Pályázatokról 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. pályázatot nyújt be a Magyar Falu Programon belül: 

1.1. MFP- BJA/2022- Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása 
Pályázati cél: Sziget utcai járda (lépcsős házak szakaszán) és egy lépcső 
felújítása 

1.2. MFP-KOEB /2022- Kommunális eszköz beszerzése 
Pályázati cél: kommunális eszközök beszerzése 

1.3. MFP-KEB/2022- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés, 
Pályázati cél: Jelenlegi mobilszínpad bővítése, 

1.4. MFP-ÖTIK/2022- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 
Pályázati cél: Zöld ház tetőfelújítása, 

1.5. MFP-OJKJF/2022- Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 
Pályázati cél: Közterületi kültéri fitnesz park kialakítása, 

1.6. MFP-UHK/2022- Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása 

           Pályázati cél: Kilátó utca felújítása, 
2. úgy dönt, hogy a 1.3 pontban szereplő pályázat önrészére 992.120 Ft-ot biztosít, és 

felkéri a polgármestert, hogy Visegrád Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésébe terveztesse a szükséges fedezetet,  

3. úgy dönt, hogy a 1.4 pontban szereplő pályázat önrészére 7.748.200 Ft-ot biztosít, és 
felkéri a polgármestert, hogy Visegrád Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésébe terveztesse a szükséges fedezetet,  

 
Határidő: a pályázatok benyújtására a kiírás szerinti határidő 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző 


