
 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 19-én megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2022. (VII. 19.) határozata 

 
Döntés kulturális támogatás benyújtásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a kulturális támogatáshoz 
szükséges dokumentáció benyújtását. A testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
támogatási összeg erejéig (3 millió forint) kötelezettséget vállaljon a program megvalósításának 
érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. július 19. 

  



 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 19-én megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
109/2022. (VII. 19.) határozata 

 
Visegrád, Rákóczi utcát (hrsz:245) 236/22 hrsz-ú ingatlan határát szegélyező támfal 

stabilizációja tárgyú, ebr42 561 360 igényazonosító számú vis maior pályázat 
benyújtásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy vis maior támogatás 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: VISEGRÁD, Rákóczi utcát (hrsz:245) a 236/22 hrsz-ú ingatlan 
határán szegélyező támfal stabilizációja 
 
Helye: Visegrád, Rákóczi utca (hrsz:245) – a Sziget utca 5. sz ingatlannal határos szakaszán. 
Ebr42 azonosító: 561 360 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2022. év                % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

1.860.474,- Ft 10 % 

Biztosító kártérítése ----Ft --- 

Egyéb forrás  ----Ft --- 

Vis maior támogatási igény 16.744.264,- Ft 90 % 

Források összesen 18.604.738,- Ft 100 % 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 18.604.738,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 
biztosítani.  

 

A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem 
a tulajdonát képezi.  

 



 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák). 
 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)  
 

Biztosító Társaság megnevezése xxx 

Biztosítási szerződés száma xxx 

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 
aláhúzandó. 

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának 
benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé.  

 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 
tekintettel történő helyreállítását. 

 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 
 

 Az önkormányzat a saját forrás összegét a Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete Visegrád Város Önkormányzatának 
2022. évi költségvetéséről az általános tartalék terhére biztosítja. 

 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

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

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. július 19.  



 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 19-én megtartott 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 

110/2022. (VII. 19.) határozata 
 

A Fortress Garden Kft-vel kötött Településrendezési Szerződés módosításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. elfogadja a Fortress Garden Kft-vel a Településrendezési Szerződés módosítását 
2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 

 
(A Megállapodás a Településrendezési Szerződés módosításáról 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: 
             2022. július 19. 
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Visegrád, 2022. július 20.   Budapest, 2022. július ... 
 

……...………………………………… 
Visegrád Város Önkormányzata 

Eőry Dénes 
polgármester 

Önkormányzat 

………………………………..………………… 
Fortress Garden Kft. 

Gáspár Balázs ügyvezető 
Beruházó 

 

 

 
Ellenjegyzem Budapesten 2022. július….. napján: 

 
 

Dr. V. Simon Béla ügyvéd 
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.; kamarai azonosító: 36079750 

 

 

MEGÁLLAPODÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

amely létrejött egyrészről 
 
Visegrád Város Önkormányzata (székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81., törzsszáma: 731081, adószám: 

15731089-2-13, statisztikai számjel: 15731089-8411-321-13, képviseli: Eőry Dénes polgármester, 
továbbiakban Önkormányzat) 

 
másrészről 
 

a Fortress Garden Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 18-20., 
cégjegyzékszám: 01-09-399982, adószám: 27837577-2-43, statisztikai számjel: 27837577-6820-113-01., 
képviseli: Gáspár Balázs ügyvezető, továbbiakban: Beruházó), 
 
 

együttesen Felek vagy Szerződő felek között az alábbi helyen és időben: 
 

I.) Előzmények 
 
1.) Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat, valamint a Jaka Trade Raktárszolgáltatási, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégneve: Jaka Trade Kft., székhely: 1097 
Budapest, Táblás utca 36-38., cégjegyzékszám: 01-09-948178, adószám: 22995887-2-43), mint 

Beruházó jogelődje között 2021. július 22. napján Településrendezési szerződés (továbbiakban: 
Településrendezési szerződés) jött létre a Visegrád belterület 1082/4 hrsz alatt felvett, természetben 
2025 Visegrád Panoráma út 23. alatti ingatlanra (továbbiakban: Ingatlan1), valamint a Visegrád 

belterület 1084. hrsz. alatt felvett, 2025 Visegrád, Panoráma út 6. szám alatti ingatlanra 
(továbbiakban: Ingatlan2), továbbá a Visegrád belterület 1085 hrsz. alatt felvett ingatlanra 
(továbbiakban: Ingatlan3, továbbiakban együttesen: Ingatlanok  vagy „Szabályozással érintett 

terület”) vonatkozó helyi építési szabályzat („HÉSZ”) készítése érdekében.  
 

2.) Felek rögzítik, hogy a HÉSZ 2022. április 21. napjával elfogadásra került az Önkormányzat részéről.  
 

II.) Módosítás tárgya 
 

1.) Felek a Településrendezési szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 
„ 2.1. A Beruházó 1/1 arányban tulajdonosa az Ingatlanoknak. A Beruházó a Szabályozással 
érintett területen a jelen szerződés 2.2. pontban hivatkozott Telepítési Tanulmánytervben és az 
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Visegrád, 2022. július 20.   Budapest, 2022. július ... 
 

……...………………………………… 
Visegrád Város Önkormányzata 

Eőry Dénes 
polgármester 

Önkormányzat 

………………………………..………………… 
Fortress Garden Kft. 

Gáspár Balázs ügyvezető 
Beruházó 

 

 

 
Ellenjegyzem Budapesten 2022. július….. napján: 

 
 

Dr. V. Simon Béla ügyvéd 
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.; kamarai azonosító: 36079750 

 

annak alapján az Önkormányzat részéről elfogadásra került HÉSZ-ben meghatározott 

beépítési paramétereknek megfelelő szálloda beruházást kíván megvalósítani. Beruházó vállalja, 
hogy a jelen szerződés 2.2. pontban hivatkozott Telepítési Tanulmányterv alapján elfogadott 

HÉSZ-ben meghatározott beépítési paramétereknek megfelelő építési engedély iránti kérelmet 
nyújt be a helyi építési szabályzat hatályba lépését követő 9. (kilencedik) hónap utolsó napjáig. A 
tervezett szabályozás célja az ehhez szükséges építésjogi környezet megteremtése. 

 
2.)  Jelen Szerződés-módosítás 2022. augusztus 01. napján lép hatályba. Felek rögzítik, hogy a 

Településrendezési szerződés jelen Szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak.  

 

III.) Egyéb rendelkezések 
 

1.) A Beruházó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (6) bekezdésére figyelemmel, 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § 
(1a) bekezdésének megfelelően akként nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek minősül. A Beruházó a fenti 
nyilatkozatban foglaltak változása esetén ennek tényéről haladéktalanul köteles az Önkormányzatot 

tájékoztatni. 
 

2.) A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar jogi személyek, szerződéskötési 

képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki. 
 

3.)  Amennyiben jelen szerződés-módosítás egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti 
a szerződés egyéb részeinek érvényességét. A Felek az érvénytelen szerződési feltételeket, 
amennyiben ez jogszabályilag lehetséges, olyan érvényes új kikötésekkel módosítják, amelyek az 

elérni kívánt célnak leginkább megfelelnek, kivéve, ha a felek a szerződést az érvénytelen 
rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg. A szerződés-módosítás eltérő időpontban történő 
aláírása esetére a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a korábban aláíró fél szerződési 

ajánlatához az aláírást követő 30 napig kötve van. A szerződés-módosítás létrejöttének dátuma az 
utolsó aláírás dátuma. 

 
4.) Felek jelen Szerződés aláírásával megbízzák és meghatalmazzák dr. V. Simon Béla ügyvédet 

(székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 18-20., telefon: +3620/801-8821, e-mail: 
dr.simon.bela@gmail.com, KASZ: 36079750, Cégkapu azonosító: 58292659#cegkapu) a jelen 
Szerződés-módosítás ellenjegyzésére  

 

mailto:dr.simon.bela@gmail.com
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Visegrád, 2022. július 20.   Budapest, 2022. július ... 
 

……...………………………………… 
Visegrád Város Önkormányzata 

Eőry Dénes 
polgármester 

Önkormányzat 

………………………………..………………… 
Fortress Garden Kft. 

Gáspár Balázs ügyvezető 
Beruházó 

 

 

 
Ellenjegyzem Budapesten 2022. július….. napján: 

 
 

Dr. V. Simon Béla ügyvéd 
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.; kamarai azonosító: 36079750 

 

5.) A Beruházó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul jelen szerződés főbb adatainak az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
előírt közzétételéhez. 

 
6.) Jelen szerződés-módosítást – amely 3 számozott oldalból áll – a Felek elolvasás és értelmezés után, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és napon 6 példányban írták alá, melyből 

3 példány a Beruházót, 3 példány az Önkormányzatot illet. 
 

 
 

 

 



 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 19-én megtartott 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 
111/2022. (VII. 19.) határozata 

 
 

A Visegrád 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési szerződésről 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1. módosítja a 95/2022. (VII. 19.) határozattal elfogadott Településrendezési 
Szerződést,  

2. felhatalmazza a Polgármestert a településrendezési szerződés módosításának 
megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegyzésre. 

 
(Az egységes szerkezetbe foglalt településrendezési szerződés a határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Füzes András főépítész, dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. július 19. 

  





















 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 19-én megtartott zárt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Z-112/2022. (VII. 19.) határozata 

 
 

Lakásbérleti szerződésről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Sz. M. bérlő kérelmére, hozzájárul a Visegrád 236/16 helyrajzi számmal 
bejegyzett, Visegrád, Sziget utca 15. földszint 1. ajtó alatt található lakás 
bérleti jogviszonyának 2022. augusztus 21-ig történő meghosszabbításához, 

2. felkéri a polgármestert a bérleti szerződés meghosszabbításának megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. július 19. 

 


