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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 24-én 17:00 

órakor a Polgármesteri Hivatal aulájában megtartott nyílt üléséről. 

 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

Képviselők: 

    Eöry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 

Abonyi Géza 

Anda Bálint 

    Bártfai István 

Gerstmayer Beáta 

    Schandl Jánosné 

 

 

 

 

Tanácskozási joggal: 

 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Eöry Dénes: Köszönti a jelenlevőket, televíziónézőket.  Megállapítja, hogy a testület 7 fővel 

jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.  

A napirendek előtt elmondja, az elmúlt 7 hónapban, a veszélyhelyzet alatt 144 polgármesteri 

határozat született, valamennyi határozatot képviselő-testületi megbeszélések előztek meg 

skype-on, majd személyesen. Ezúton köszöni a testület munkáját. 

Kéri a testületet, a határozat elfogadását. 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2021. (VI. 24.) határozata 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határozatok elfogadásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a veszélyhelyzet ideje alatt 

hozott polgármesteri határozatokat, és az azok végrehajtásáról szóló polgármesteri 

tájékoztatót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

Eöry Dénes: A napirend elfogadása következik. Ügyrendi javaslata egy pótnapirendi pont 

felvétele, a palotajátékokon használatos lelátó építésével kapcsolatosan. 

 

A testület a módosított napirendet egyhangúan 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

Gerstmayer Beáta: A Kulturális Bizottság kedden tárgyalta a Művelődési Ház 

normatívájának kiegészítésével kapcsolatos kérelmet, született egy bizottsági határozat, 

egyhangúlag támogatta a béremelést. Kérdése, hogy ezen az ülésen vagy a következőn 

tárgyalja a képviselő-testület? 

 

Eöry Dénes: Javaslata, hogy tárgyaljon róla a Pénzügyi Bizottság is, majd a következő ülésen 

legyen téma, kiegészítve a többi dolgozó béremelésével. 
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1. A Képviselő-testület munkatervéről 

     Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 

 

Eöry Dénes: A munkatervet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Anda Bálint: Javasolja, hogy azokra a rendkívüli ülésekre, amelyeken több döntés is várható, 

kapjon a Danubia TV is meghívást. 

 

Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2021. (VI. 24.) határozata 

 

A Képviselő-testület munkatervéről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. Visegrád Város Önkormányzat 4/2011. (III. 24.) sz. Rendelete a Képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról 8. § 1. pontja alapján éves munkaterv alapján 

tartja üléseit, 

2. a 2021. évi munkatervet a határozat melléklete tartalmazza, 

3. a képviselő-testületi ülések hetében – a bizottságok által meghatározott időpontban, és 

napokon – a Képviselő-testület bizottságai ülést tartanak. 

 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

2. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról 

     Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

dr. Szabó Ferenc: Ez egy kötelező napirendi pont, mivel ez az év első képviselő-testületi 

ülése, ezért most kell jóváhagyni. Az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság tárgyalta, elfogadásra 

javasolja. 

 



 5 

Bártfai István: Kéri, hogy a jövőben a hivatal dolgozói az igazgatási szünetben vegyék ki 

szabadságukat. 

 

 

További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2021. (VI. 24.) határozata 

 

A polgármester 2021. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. megtárgyalta a polgármester 2021. 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 Eöry Dénes főállású polgármester 2021. évi 

szabadsága igénybevételét a határozat mellékletét képező szabadság felhasználási 

ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

 

(A szabadság felhasználási ütemezés e határozat mellékletét képezi.) 

 

 

Határidő: esedékességkor 

Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

3. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 24.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről 

szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

    Előterjesztő: Eöry Dénes 

 

Schandl Jánosné: Július 01-től az idegenforgalmi adó újra beszedésre kerül, így ezzel már 

számolhatunk. Az eddigi előirányzataink idáig időarányosan megfeleltek. 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az önkormányzat és intézményei 2021. évi 

költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletet módosítását. 

 

A 8/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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4. A karácsonyi fénydekorációs pályázatról 

     Előterjesztő: Eöry Dénes 

 

Eöry Dénes: 1 millió forint értékben tudunk pályázni karácsonyi fénydekorációra, egy magán 

cég írta ki a pályázatot, 3 önkormányzat számára. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, javasolja a 

pályázaton való részvételt. 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

119/2021. (VI. 24.) határozata 

 

Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról, és a karácsonyi fénydekorációs 

pályázatról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja a karácsonyi fénydekorációs 

pályázatot a Blachere Illumination Hungary Kft. felé. 

 

 

Határidő: 2021. július 15. 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

5. „A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása” című projekt második 

szakaszában közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerző kiválasztásáról 

     Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc  

 

Eöry Dénes: A közbeszerző kiválasztásáról, illetve a határidő módosításáról is dönteni kell a 

tartószerkezeti problémák, illetve az anyagbeszerzés elhúzódása miatt. Javasolja a szerződést 

augusztus 30-ig meghosszabbítani. 

A bizottság tárgyalta, a közbeszerzésre vonatkozóan meghatározta, hogy az eljárás végén a 

legkedvezőbb, 1,5 millió forint + ÁFA értékű beszerzési eljárást folytassuk le, illetve 

javasolja a határidő módosítást is.  

 

Schandl Jánosné: Kéri a lakosság tájékoztatásául elmondani, miért kell új közbeszerzést 

kiírni, illetve kéri, hogy a határozatba kerüljön bele, milyen forrásból lesz finanszírozva ez a 

közbeszerzési eljárás. 
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Eöry Dénes: a közbeszerzési eljárás díja az első ütemben rendelkezésre álló támogatásból 

kerül elszámolásra, javasolja a határozati javaslat kiegészítését. A bontások során komoly 

tartószerkezeti problémák kerültek elő, kiderült, hogy a felújítás befejezéséhez plusz forrás 

bevonására lesz szükség, ezért a közbeszerzési kiírás. a beszerzőt is egy megfelelő 

szaknévsorból kellet kiválasztani, s a legjobb ajánlatott tevővel kívánunk leszerződni. 

Kéri a határozati javaslatok elfogadását. 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2021. (VI. 24.) határozata 

 

„A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítás” című projekt második szakaszában 

közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerző kiválasztásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. ajánlata alapján a dr. Csepy Dorottya Ügyvédi Irodát bízza meg a „visegrádi Magyar 

László Tornacsarnok felújítás” című projekt második szakaszában a közbeszerzési feladatok 

ellátására, azzal a feltétellel, hogy a megbízási díjnak minden egyéb költséget 

(szerződésmódosítás díja, rendszerhasználati díj, hirdetményellenőrzési díjak) tartalmaznia 

kell, 

2. a közbeszerzési eljárás díja az első ütemben rendelkezésre álló támogatásból kerül 

elszámolásra. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2021. (VI. 24.) határozata 

„A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása” tárgyban kötött Vállalkozási 

Szerződés 2. módosításáról 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

„A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítás” tárgyban, építési beruházásra vonatkozó 

közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötött Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítását 

elfogadja. 

 

(A Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása jelen határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

6. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról     
Előterjesztő: Eöry Dénes  

 

dr. Szabó Ferenc: 2013-ban készült a szabályzat, azóta jogszabályi változások, illetve a 

hivatal belső életének olyan személyi változásai voltak, melyeket le kell követni az SZMSZ-

nek, most, hogy lehetővé vált újra a képviselő-testület és a bizottságok működése. 3 főbb 

változtatás lenne: 

1. a csoportok elnevezésének változása, titkársági csoport helyett műszaki csoport, a 

titkársági csoport feladatai az igazgatási csoportba kerülnek, 

2. az aljegyzői feladatok ellátása és a pénzügyi csoport vezetés összevonása, kevesebb lenne 

a hivatalban a vezető, 

3. szabályozásra kerül a városgazdálkodási és kertészeti csoport működése, önálló 

szervezeti egységként jelenne meg az SZMSZ-ben. 

Illetve egyes csoportoknál a feladatköröknél egy pontosítás szükséges. 

 

Gerstmayer Beáta: Nem tartja indokoltnak ilyen alacsony létszámú csoportoknál a vezetői 

státuszt, illetve az aljegyzői és pénzügyi csoportvezetői státusz összevonását. A januárban 

esedékes polgármesteri hivatal beszámolójában majd kiderül, hogy jó döntés volt-e. 

 

Schandl Jánosné: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 2:1 szavazattal javasolja, de a maga 

részéről az igazgatási csoport megalakulását nem tartja reálisnak, illetve a két vezető 

(pénzügyi-aljegyzői) státusz összevonását sem. 

 

Anda Bálint: Amennyiben a jegyző indokolnak tartja ezt az átalakítást, akkor szakmailag el 

tudja fogadni. Kéri, majd az év eleji beszámolóban megjelölni, mennyi költségcsökkentést 

értünk el ezekkel a módosításokkal. 

 

Abonyi Géza: Támogatja az SZMSZ módosítást, bízik a munkavégzés minőségének 

javulásában. 

 

 

További hozzászólás nem érkezett, így szavazás következett. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2021. (VI. 24.) határozata 

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta, és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalva elfogadja a visegrádi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát. 

(Az egységes szerkezetű Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata jelen 

határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: július 1. 

Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

7. A Zách Klára utca forgalmának korlátozásáról 

     Előterjesztő: Eöry Dénes 

 

Eöry Dénes: Bizottság tárgyalt a problémáról, a tiltó tábla ellenére behajtanak a 

tehergépjárművek, ezzel csőtörést okozhatnak. Javasolja forgalomkorlátozó oszlopok 

kihelyezését. 

Schandl Jánosné kérdése, hogy ennek körülbelül mennyi a költsége, azt Schüszterl 

Károly pár tízezer forintban állapítja meg. 

Abonyi Géza: A bizottság javasolja az oszlopok telepítését, de az legyen tájba illő, 

mívesebb eszköz. 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2021. (VI. 24.) határozata 

A Zách Klára utca forgalmának korlátozásáról 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a Zách Klára utca forgalmát korlátozza, fizikailag leszűkíti az utat, kivehető 

vasoszlopok alkalmazásával az utca mindkét végén, közlekedéstervező által 

meghatározott helyekre, 

2. a forgalmi korlátozásokat kitábláztatja, 

3. a költségeket a költségvetés tartaléka terhére biztosítja, 

4. a Zách Klára utca lakosai, és a visegrádi lakosok előzetes értesítésre kerülnek. 

 

 

Határidő: a lakosság értesítésére a döntést követően azonnal, a forgalmi korlátozások 

kiépítése: 15 napon belül 

Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

8. Állami tulajdonú ingatlanok átvételéről 

Előterjesztő: Eöry Dénes  

 

Eöry Dénes: A kormány döntése, hogy egyes állami tulajdonú ingatlanokat átad az 

önkormányzatoknak, melyről július 15-ig nyilatkoznunk kell. Az ingatlanokat összeírtuk, a. 

bizottság elfogadásra javasolja, szeretnénk megigényelni. 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2021. (VI. 24.) határozata 

Állami tulajdonú ingatlanok átvételéről 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő helyrajzi 

számú ingatlanokat ingyenesen önkormányzati tulajdonba kéri az MNV Zrt-től. 

1630/2  0106/11  

 

044/50  

 

044/78  

 

0376  

 

741/1  

 

044/31 044/54  

 

044/1  

 

03/116  

 

166  

 

044/32  

 

044/56  

 

045/1  

 

0432  

 

062/3  

 

044/34  

 

044/58  

 

045/2 0442  

 

028/12  

 

044/36  

 

044/60  

 

0384  

 

68  
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028/10  

 

044/40  

 

044/62  

 

044/46  

 

0385  

 

298  

 

044/44  

 

044/66  

 

044/76  

 

0378  

 

 

 

Határidő: 2021. 07. 15. 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

9. Visegrád 1591/3 hrsz.-ú ingatlan (Szentgyörgypuszta út 7.) elővásárlási jogáról 

    Előterjesztő: Eöry Dénes  

 

 

Eöry Dénes: A bizottság tárgyalta, az elővásárlási jogról való lemondást javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

125/2021. (VI. 24.) határozata 

Visegrád 1591/3 hrsz.-ú ingatlan (Szentgyörpuszta út 7.) elővásárlási jogáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

a Visegrád, belterület 1591/3 hrsz. (Visegrád, Szentgyörgypuszta út 7.) alatti ingatlan, 2021. 

május 18-án kelt adásvételi szerződésével kapcsolatban, a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésére figyelemmel, Visegrád Város Önkormányzata, 

elővásárlási jogával nem kíván élni. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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10.  Lelátó építése 

      Előterjesztő: Eöry Dénes  

 

Eöry Dénes: A Lelátó Kft.-től érkezett egy megkeresés, melyben kérik az Önkormányzat 

hozzájárulását a lelátó építéséhez, bontásához. Amennyiben 5 fő betanítható segéderőt 

biztosítunk, az esetben az összeg 1,1 mFt. 

 

Abonyi Géza: A bizottság javasolja a hozzájárulást, de kéri, a jövőben találjanak megoldást 

arra, hogy saját körön belül megoldható legyen a tárolása, illetve építése-bontása. 

 

További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2021. (VI. 24.) határozata 

A Palotajátékokra építendő lelátó költségeiről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a Palotajátékokra építendő mobil lelátóra 2014. február 21-én megkötött, 2018. 

szeptember 18-án módosított Együttműködési Megállapodást, a Lelátó Kft. kérésére, a 

Covid-19 járvány okozta helyzetre tekintettel, módosítja, 

2. a módosítás az Együttműködési Megállapodás 4. pontját érinti, és kizárólag a 2021-es 

évre szól: Visegrád Város Önkormányzata a Lelátó Kft. részére a 2021-es évben 1.1 

millió forint + áfa összeget hozzájárulás címen fizet, továbbá 5 fő betanítható 

segéderőt térítésmentesen rendelkezésre bocsát 7 napra, 

3. a hozzájárulás összegét a költségvetési rendelet általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Egyebek:  

 

Schandl Jánosné: Kérdezi, hogy az új pénzügyi vezető miért nincs jelen az ülésen, hiszen 

arról volt szó. 

dr. Szabó Ferenc: Mivel hétfőtől fog munkába állni, így a legközelebbi testületi ülésen 

mutatkozik be. 

Bártfai István: Kérdezi, hogy a sportpálya locsolására alkalmas kút fúrása mikor történik 

meg. 

Eöry Dénes: A lehető leghamarabb elvégeztetjük a kútfúrást. 

Abonyi Géza: A bizottság a tegnapi ülésen szavazott is arról, megrendeljük a fúrást. 

Gerstmayer Beáta: Kéri még egyszer, hogy a következő ülésen legyen napirendi pont a 

Művelődési ház bérkompenzációja, illetve szeretne kérni egy összefoglalót a pályázatokról. 

 

 

További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

    Eöry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 

   polgármester                                    jegyző 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

 

 

Szám:    2-Ny /2021. 

Határozatok száma: 127-135 /2021. (VII. 05.)  

Rendelet száma:  - 

     

   

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. július 05-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

 

 

1. Tornacsarnok építéséről 

 

2. Vis maior pályázatról 

 

3. Hopp on – Hopp of buszjáratokról 

 

4. Döntés Bérleti Szerződés módosításáról 
 

5. A Jaka Trade Kft-vel kötendő településrendezési szerződésről 

 

6. A Ruritage pályázatból fennmaradt összegből színpad vásárlásáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 05-én 19:15 

órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

Képviselők: 

    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 

Abonyi Géza 

Anda Bálint 

    Bártfai István 

Gerstmayer Beáta 

    Schandl Jánosné 

 

 

 

 

Tanácskozási joggal: 

 

dr. Szabó Ferenc jegyző 

Zámodics Péter pénzügyi vezető 

 

 

 

Meghívott:                             Csíki Gábor    
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Eőry Dénes: Megállapítja, hogy a testület 7 fővel jelen van, határozatképes, az ülést 

megnyitja. Ügyrendi javaslata: a 5. pontot levenni, helyette javasolja a Jaka-Trade Kft.-vel 

kötendő településrendezési szerződés tárgyalását. 

A módosítást, majd a módosított napirendet a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

 

 

1. Tornacsarnok építéséről 

       Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

Eőry Dénes: Elmondja, a tavaly ősszel megkezdett tornacsarnok felújítás során újabb 

problémák kerültek feltárásra, ezek megoldásához plusz pénzforrásra van szükség, így 

szerződésmódosítás, illetve egy feltételes közbeszerzési eljárás kiírása szükséges. A 

szerződésmódosítással a szerkezeti megerősítéseket, tetőfedési munkákat, valamint a külső 

munkák, belső vizesblokkok, fűtés előkészítése, légtechnika/légcsatorna elvégezhetőek. Majd 

a fűtésre, szellőzésre, festésre és a padlóburkolatra egy feltételes közbeszerzési kiírás 

folyamatban van. 

 

Csíky Gábor (Csíky és Társa Kft. ügyvezetője) meghívott röviden beszámol a felújítás 

menetéről, folyamatairól. 

 

Anda Bálint: Kérdése, meddig van garancia, hogy az elvégzett munkák 20 év múlva is 

helytállnak? 

 

Csíky Gábor: Az élettartam függ a fenntartási, felújítási szabályoktól, melyeket ha 

betartanak, 80 év. 

 

dr. Szabó Ferenc: Javasolja, hogy akár meg lehetne próbálni a Tankerülettel kötött 

vagyonkezelői szerződést módosítani, belevenni az iskola mellé a tornacsarnokot, valamint 

véleménye szerint a terv kevés, helyi rendeletbe kéne foglalni, melynek a melléklete lenne 

maga a fenntartási terv. 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

127/2021. (VII. 5.) határozata 

 

A Tornacsarnok építéséről, a Vállalkozási Szerződés 2. számú módosításáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. „A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása” tárgyban, építési beruházásra 

vonatkozó közbeszerzési eljárás (Harmadik rész, nemzeti eljárásrend) lefolytatása 

eredményeképpen, 2020. október 22-én megkötött Vállalkozási Szerződés 2. számú 

módosítását elfogadom, 

2. a pótmunka összegét a 1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 1. melléklet 29. sora 

biztosítja. 

 

(A Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása jelen határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

128/2021. (VII. 5.) határozata 

 

A Tornacsarnok építéséről, feltételes közbeszerzési kiírásról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, „A visegrádi Magyar László 

felújítása” tárgyban a 110/2021. (V. 28.) határozattal indított feltételes közbeszerzési eljárás 

feladatleírását, és pénzügyi részletezését elfogadja. 

 

(A feltételes közbeszerzési kiírása feladatleírása és pénzügyi részletezése jelen határozat 

mellékletét képezi.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

129/2021. (VII. 5.) határozata 

 

A Tornacsarnok építéséről, a közbeszerzési feladatok ellátásának adminisztrációs 

díjairól 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a „visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítás” című projekt második 

szakaszában a közbeszerzési feladatok adminisztrációs díjait (Elektronikus 

Közbeszerzési Rendszer üzemeltetőjének fizetendő rendszerhasználati díja, 

hirdetményellenőrzési díj, stb.) a 120/2021. (VI. 24.) határozat alapján kiválasztott 

közbeszerzési szakértőtől átvállalja, 

2. az adminisztrációs díjak az első ütemben rendelkezésre álló támogatásból 

kerülnek elszámolásra. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

2. Vis maior pályázatról 

     Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

Eőry Dénes: A tavaszi esőzések után az önkormányzat újabb Vis maior pályázatra nyújtott be 

igényt a Török utca és a Szt. László utca közötti támfalra vonatkozóan, valamint a 

Csukavölgy utcai patak mederburkolására. A hatóság a helyszíni bejárást követően kérte, 

hogy a támfal alsó szakaszát is vizsgálja meg az önkormányzat. A pótfelmérések elkészültek, 

a korábban biztosított 4.5 millió forinthoz képest 5.6 millió forintra van szükség. A plusz 1.1 

millió forint forrást a bizottság javaslata alapján a képviselő-testületnek kell biztosítania. 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2021. (VII. 5.) határozata 

 

Vis maior pályázatról, Szent László utcában 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy vis maior 

támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: Visegrád, Szent László u. 550 hrsz. önkormányzati területen 

történt partomlás stabilizációs munkái 

EBR42 azonosító: 528 309 

  

Helye: Visegrád, Szent László u. 550 hrsz. (525 és 533 hrsz. ingatlanok közötti szakaszán) 

 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2021. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 3.331.191,- Ft 10 % 

Biztosító kártérítése ----Ft --- 

Egyéb forrás  ----Ft --- 

Vis maior támogatási igény 29.980.719,- Ft 90 % 

Források összesen 33.311.910,- Ft 100 % 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 33.311.910,- 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 
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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 el 

tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

 A testület a saját forrás összegét a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. 

(II. 26.). számú Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletében 

biztosítja. 

 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2021. (VII. 5.) határozata 

Vis maior pályázatról, Csukavölgy utcában 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy vis maior 

támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: VISEGRÁD, esőzések okozta vis maior jellegű árokkárok 

helyreállítása az önkormányzati tulajdonú Csukavölgy utcában (280/1 hrsz.) 

EBR42 azonosító: 528 311 

Helye: Visegrád, Csukavölgy u. 280/1 hrsz. 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2021. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 2.253.006,- Ft 10 % 

Biztosító kártérítése ----Ft --- 
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Egyéb forrás  ----Ft --- 

Vis maior támogatási igény 20.277.048,- Ft 90 % 

Források összesen 22.530.054,- Ft 100 % 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 22.530.054,- 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 el tudja látni 

/ nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 
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 A testület a saját forrás összegét az Önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről szóló 

1/2021. (II. 26.) számú Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési 

rendeletének Általános Tartalék kiadási előirányzatról 1.100 e Ft átcsoportosításával 

biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

3. Hopp on – Hopp of buszjáratokról  

     Előterjesztő: Eöry Dénes 

 

Eőry Dénes: A próbaidő leteltével aktuális felülvizsgálni az áprilisban kötött megállapodást. 

A társaság a jövő év végéig szeretné meghosszabbítani a szerződést. A cég fenntarja az 

ingyenességet a helyi óvodások, iskolások, nyugdíjas és egyéb civil szervezetek részére, 

továbbá 600.000,- forint támogatást nyújt a futballpálya öntözőrendszerének megvalósítására. 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a hosszabbítást azzal a feltétellel, hogy 

2022. márciusában a díjszabás kerüljön felülvizsgálatra. 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2021. (VII. 5.) határozata 

 

Döntés különcélú menetrendszerinti díj ellenében végzett személyszállítási 

szolgáltatásról szóló megállapodásának módosításáról 

 

Visegrád Város Képviselő-testülete 2 évre meghosszabbítja, azzal, hogy 2022. március 31-ig 

felülvizsgálja, a Budapest Sightseeing Korlátolt Felelősségű Társasággal a 84/2021. (IV. 20.) 

határozat alapján megkötött különcélú menetrendszerinti díj ellenében végzett 

személyszállítási szolgáltatásáról szóló megállapodását, ebben az évben a társaság a 

futballpálya öntözőrendszerének megvalósítását 600.000 forint összeggel támogatja. 

 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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4. Döntés Bérleti Szerződés módosításáról 

     Előterjesztő: Eöry Dénes  

 

Eőry Dénes: A Rhus Hirta Kft-től érkezett egy megkeresés, hogy a februárban kötött bérleti 

szerződést szeretnék módosítani, mely szerint a bérleti díj havi br. 200.000,- forint, kérik 

200.000,- Ft + 27 % Áfára javítani.  

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, döntése, hogy az emelésnek csak az 50%-át tudja elfogadni 

mostantól, azzal a kikötéssel, hogy a jövő év december 31-ig ez az ár marad, nem változtat 

rajta a bérbeadó.  

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2021. (VII. 5.) határozata 

 

Döntés bérleti szerződés módosításáról 

 

Visegrád Város Képviselő-testülete módosítja a 2021. február 15-én megkötött szerződését a 

Rhus Hirta Kft-kérésére. A módosítás a szerződés III. fejezetében meghatározott bruttó 200 e 

Ft/hó bérleti díjat bruttó 227 e Ft/hó összegben állapítja meg, azzal a feltétellel, hogy a Rhus 

Hirta Kft. 2022. december 31-ig bérleti díjat nem emelhet. A szükséges fedezetet az 

Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének Általános Tartalék kiadási előirányzata terhére 

biztosítja. 

 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

5. A Jaka Trade Kft-vel kötendő településrendezési szerződésről 

     Előterjesztő: Eöry Dénes  

 

Eőry Dénes: A legutóbbi bizottsági ülés óta elkészültek a látványtervek mindkét épületre. A 

bizottság tagjaitól (Hintenberger András, Zeller Tibor) érkeztek javaslatok, melyeket a testület 

elfogadott. A bizottság ezekkel a módosításokkal javasolja elfogadásra a testületnek a 

szerződéskötést. 

 

További hozzászólás nem érkezett, így szavazás következett. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2021. (VII. 5.) határozata 

A Jaka Trade Kft-vel kötendő településrendezési szerződésről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt:  

 

1. elfogadja a Visegrád, Panoráma út 23. és környezetére, a (volt MNB üdülő) 

VARRODESING Kft. által készített láthatósági tanulmánytervet, 

 

2. Visegrád hatályos településrendezési eszközeinek módosítására településrendezési 

szerződést (TRSZ) köt a Jaka Trade Kft-vel, az alábbi feltételekkel: 

 

- a parkolók telken belül kerüljenek kialakításra, 

- a dunai szárny és a telekhatár (ideértve a 1081 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlan érintkező telekhatárát)  közötti erdős-ligetes terület a jelenlegi, 

természetközeli állapotban való megőrzése és fenntartása, a mesterséges 

parkosítás elkerülése, 

- a dunai szárnyon (az épület Duna felőli releváns feltárulási irányaiból) nem 

létesíthető magastető, nyeregtető, 

- a homlokzati falak színezése a természetes háttérhez közelítő legyen, a 

településkép védelméről szóló 9/2019. (X.2.) számú önkormányzati rendelet 2. 

számú függelékében meghatározott színek alkalmazásával, 

- a támfalak burkolása helyi, vagy térségi kővel − visegrádi andezit, visegrádi 

patakkő, dunabogdányi bazalt, dunai vízépítési terméskő) – vagy ahhoz hasonló 

struktúrájú és színvilágú kővel történjen. 

 

(A településrendezési szerződés a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

6. A Ruritage pályázatból fennmaradt összegből színpad vásárlásáról 

     Előterjesztő: Eöry Dénes 

 

Eöry Dénes: A bizottság javasolja az összegből (mely a pandémia miatt nem lett 

felhasználva) a színpad vásárlását. A keret bruttó 5 millió forint. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2021. (VII. 5.) határozata 

A Ruritage pályázatból fennmaradt összegből színpad vásárlásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Ruritage pályázatból 

fennmaradt összegből, bruttó 5 millió forint keretösszegig színpadot vásárol, felhatalmazza a 

polgármestert, a beszerzési szabályzatnak megfelelően ajánlatok bekérésére, és a legjobb 

ajánlat kiválasztására, utólagos beszámolással. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a fedezet 

átcsoportosításáról az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének soron következő 

módosításakor. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 

   polgármester                                    jegyző 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

 

 

Szám:    3-Ny /2021. 

Határozatok száma: 137 /2021. (VII. 15.)  

Rendelet száma:  - 

     

   

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

 

 

1. „Zöld ház” adásvételi szerződésének módosításáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 15-én 08:00 

órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 

 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

Képviselők: 

    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 

Abonyi Géza 

Anda Bálint 

Gerstmayer Beáta 

 

 

 

 

Tanácskozási joggal: 

 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 

testület 4 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja. A napirend ismertetése után a 

testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal azt elfogadja. 

 

 

 

1. „Zöld ház” adásvételi szerződésének módosításáról 

       Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

Eőry Dénes: Javaslatként felmerült, hogy legyen meghosszabbítva a birtokbavételi eljárás, 

így az szeptember 18-ra módosulna. Egyrészt több idő lesz kipakolni az épületet, másrészt a 

melléképület bérlőjének (Gambrinusz Söröző) több ideje lesz rendezni az üzlet sorsát. 

dr. Szabó Ferenc: Az eladó és bérlő is egyetért a módosítással.  

 

A testület kiegészült Anda Bálint képviselővel, így a létszám 5 fő lett. 

 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2021. (VII. 15.) határozata 

 

„Zöld ház” adásvételi szerződésének módosításáról 

 

Visegrád Város Képviselő-testülete a 2/2021. (I. 14.) számú határozat alapján, 2021. május 5-

én megkötött „Zöld ház” adásvételi szerződés, 14-es pontját, amely a birtokbaadás 

időpontjáról szól, 2021. 09. 18-ra módosítja. 

 

(Az adásvételi szerződés módosítása jelen határozat mellékletét képezi.) 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

 

Eőry Dénes egyebekben tájékoztatja a testületet, tegnapi napon megegyeztek a DMRV Zrt.-

vel, hogy amennyiben nyer a pályázat, és sor kerül a Rigó utcában a csatornázásra, akkor kell 
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befizetni az 1.000.000,- forint hozzájárulási költséget, illetve többek közt ígéretet tettek arra 

is, hogy a billegő fedlapokat kicserélik. 

 

 

További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 

   polgármester                                    jegyző 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

 

 

Szám:    4-Ny /2021. 

Határozatok száma: 138-139 /2021. (VII. 23.)  

Rendelet száma:  - 

     

   

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. július 23-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

 

 

 

1. Döntés az önkormányzati dolgozók béremeléséről 

 

2. A Tornacsarnok II. ütem megépítése feltételes közbeszerzési eljárásának 

megindításáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 23-án 08:00 

órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

Képviselők: 

    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 

Abonyi Géza 

Anda Bálint 

Bártfai István 

 

 

 

 

Tanácskozási joggal: 

 

dr. Szabó Ferenc jegyző 

Zámodics Péter pü.vez. 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 

testület 5 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja. Ügyrendi javaslata, a kiküldött 

1. napirendi pont levétele, melynek tárgyalásához az összes képviselő (bizottsági elnök) 

jelenléte szükséges. A módosítást a testület egyhangúlag elfogadja, majd 5 igen szavazattal a 

módosított napirend is elfogadásra kerül. 

 

 

1. Döntés az önkormányzati dolgozók béremeléséről 

     Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

Eőry Dénes: Év elején, a költségvetés tárgyalásakor elkülönítettük az összeget a dolgozók 

5%-os béremelésére, majd június végén kiderült, a II. félévben már beszedhető az 

idegenforgalmi adó, így az akkor megbeszéltek szerint aktuálissá vált a béremelés. 

 

Schüszterl Károly: Kérése, hogy a következő ülésen kerüljön napirendre a polgármester 

részére jutalom vagy prémium kifizetéséről szóló előterjesztés, mivel a bére nem emelhető, 

mint a dolgozóké, de ő is legyen ilyen formán részesítve plusz összeggel. 

 

Anda Bálint: Megjegyzi, hogy ugyan a béremelésről szóló döntést többszöri megbeszélés, 

egyetértés előzte meg, de kéri, hogy legközelebb szülessen egy pénzügyi bizottsági döntés 

előtte, és kéri az írásos anyag előzetes megküldését. 

 

Eőry Dénes: Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

138/2021. (VII. 23.) határozata 

 

Döntés az önkormányzati dolgozók béremeléséről 

 

Visegrád Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzati dolgozók béremelését a 

határozat 1. számú melléklete szerint. A szükséges fedezetet az Önkormányzat a 2021. évi 

költségvetésének Általános Tartalék kiadási előirányzata terhére biztosítja. 

 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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2. A Tornacsarnok II. ütem megépítése feltételes közbeszerzési eljárásának 

megindításáról 

     Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

Eőry Dénes: Elmondja, arról kell dönteni, hogy maradunk-e amellett, hogy feltételes 

közbeszerzési eljárást írunk ki, vagy nem feltételest, hanem rendes közbeszerzési eljárást. 

Utóbbinál lehetséges, hogy nekünk hamarabb kell fizetni, mint ahogy az államtól megkapjuk 

a pénzt, ezt az önkormányzat likviditása megengedi. 

 

A képviselők egyetértenek abban, hogy várják meg a támogatói okiratot, és feltételes 

közbeszerzési eljárást indítsanak. 

 

További hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

139/2021. (VII. 23.) határozata 

 

A Tornacsarnok II. ütem megépítése feltételes közbeszerzési eljárásának megindításáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tornacsarnok II. ütem megépítésére, 

feltételes nyílt közbeszerzési eljárást indít a 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) 

pont szerint. 

(Az ajánlattételi felhívás jelen határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 

   polgármester                                    jegyző 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

 

 

Szám:    5-Ny /2021. 

Határozatok száma: 140-144 /2021. (VIII. 12.)  

Rendelet száma:  - 

     

   

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. augusztus 12-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

 

 

1. „Visegrock Fesztiválnak” a 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 6/E. § szabályai 

keretén belüli megrendezéséről 

 

2. A „Lang-ház” felújítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 

3. Településrendezési eszközök módosításáról 

 

4. Visegrád települési klímastratégia kidolgozása klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálással (KEHOP-1.2.1.) projekt 3. számú szerződésmódosításáról 

 

5. Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 12-én 

19:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

Képviselők: 

    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 

Abonyi Géza 

Anda Bálint 

Bártfai  István 

Gerstmayer Beáta 

 

 

 

 

Tanácskozási joggal: 

 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 

testület 6 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.  

A napirendi pontok a polgármester, illetve a képviselők javaslatára módosulnak, az 1.; 4.;5.; 

9-es pontokat először tárgyalja meg az illetékes bizottság, illetve a 8-as napirendi pont lesz az 

első. A módosított napirendet a testület 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. 

 

 

1. „Visegrock Fesztiválnak” a 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 6/E. § szabályai 

keretén belüli megrendezéséről 

     Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

Eőry Dénes: Kéri a testületet, hogy az előzetes egyeztetések, megbeszélések után erősítse 

meg a határozati javaslat elfogadásával azt, hogy a rendezvény megfelel az előírt 

kritériumoknak. 

Anda Bálint: Kéri a jegyző úr véleményét. 

dr. Szabó Ferenc: Elmondja, az idén módosított 484/2020. (XI. 10) rendelet szerint az 5000 

főnél kevesebb lakosú települések tarthatnak falunap keretein belül rendezvényeket 1500 fő 

résztvevőig, melyhez nem szükséges védettségi igazolvány. A rendőrség a bejelentett 

esemény alapján jár el az ellenőrzés során.  

 

 

A képviselők kérdéseire a polgármester, jegyző, illetve a szervező választ adott, majd 

szavazás következett. 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2021. (VIII. 12.) határozata 

 

„Visegrock Fesztivál”-nak a 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 6/E. § szabályai 

keretén belüli megrendezéséről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a 2021. augusztus 13-14. között 

megrendezésre kerülő „Visegrock Fesztivál”-t, a 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 6/E. § 

szabályi keretén belül kerül megrendezésre, a Mátyás Király Múzeum lovagi tornapályán, zárt 

helyen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felel: Mikesy Tamás igazgató, szervező 
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2. A „Lang-ház” felújítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

Eőry Dénes: Az eredménytelenül zárt közbeszerzési eljárást követően csökkentésre került 

a műszaki tartalom. Ajánlatokat kértünk be a felújítás elvégzésére, kéri, hogy a határozati 

javaslatban szereplő Kammerer Endre Építőipari Kft. által adott, mint legjobb ajánlatot a 

testület fogadja el. 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

141/2021. (VIII. 12.) határozata 

A „Lang-ház” felújítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a „Lang-ház” felújítására a bekért ajánlatok közül az összeségében legjobb ajánlatot 

tett Kammerer Endre Építőipari Kft.-vel Vállalkozási Szerződést köt a Visegrád, 

Pázmány Péter utca 3. szám alatt lévő „Lang-ház” felújítására, 

2. a nettó vállalkozási díj: 28.706.784 forint, a vállalt teljesítési határidő: 2021. október 

31., 

3. felkéri a polgármestert a Vállalkozási Szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

3. Településrendezési eszközök módosításáról 

     Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

Eőry Dénes: A településrendezési szerződés (volt MNB üdülő) a vállalkozóval a 134/2021. 

(VII.05.) testületi határozat alapján aláírásra került. A korábbi településrendezési eszközök 

készítőjétől, az EKO Építész Kft.-től bekértünk árajánlatot a településrendezési eszközök 

módosításához. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

142/2021. (VIII. 12.) határozata 

 

Településrendezési eszközök módosításáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1) a Visegrád 1084 és 1082/4 hrsz-ú ingatlanok (volt MNB üdülő) területét kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja, 

2) ajánlata alapján megbízza Kálmán Kinga településrendezőt (EKO Építész Kft. 1015 

Budapest, Csalogány u. 6-10. VI/251.) Visegrád Város településrendezési 

eszközeinek módosításával, 

3) felhatalmazza a polgármestert a Megbízási Szerződés megkötésére, a 

településrendezési eszközök módosításának költségét a Jaka Trade Kft. állja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 

 

 

4. Visegrád települési klímastratégia kidolgozása klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálással (KEHOP-1.2.1.) projekt 3. számú szerződésmódosításáról 

    Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

dr. Szabó Ferenc: Ez a 3. számú módosítása a szerződésnek megegyezik az 1. és 2. számú 

módosítással, ahol is a projekt irányítói a járványhelyzet miatt nem tudták a célokat elérni. 

Egy önerő nélküli pályázatról van szó, mely Uniós pénzből kerül megvalósításra.  

Összefoglalva, az önkormányzat kap egy klímastratégiát, amit majd bizonyos pályázatokhoz 

fel tud használni. De akár a napi munkában is használható, célja a szemléletformálás, 

klímavédelem, plusz óvodai játszóeszközöket is kapunk. 

 

Abonyi Géza: Az anyag áttanulmányozása után véleménye szerint elnagyolt a lakosság ebbe 

az irányba való felkészítése, tájékoztatása 

 

Eőry Dénes: Javasolja, egy közeli bizottsági ülésre kapjon meghívót a cég, tájékoztatás adás 

céljából. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2021. (VIII. 12.) határozata 

Visegrád települési klímastratégia kidolgozása klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálással (KEHOP-1.2.1.) projekt 3. számú szerződésmódosításáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,  

1. módosítja a TRENECON Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést, 

2. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 3. számú módosításának 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

5. Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

    Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc 

 

Eőry Dénes: A társulásnál módosul az egyik telephely címe, ehhez szükséges az 

önkormányzatok jóváhagyása. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2021. (VIII. 12.) határozata 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Megállapodás módosításáról 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. jóváhagyja a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Megállapodás, Alapító Okirat, SZMSZ és Szakmai Programjának módosítását, 

2. felkéri a Polgármestert a fenti döntéshez kapcsolódó intézkedések megtételére. 

 

(A módosított Társulási Megállapodás, Alapító Okirat, SZMSZ, Szakmai Program a határozat 

mellékletét képezi.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

A napirendi pontok után a képviselők beszéltek a Dunai strand fejlesztésről, majd a 2022. évi 

Országos Főépítészi Konferencia esetleges megrendezésének lehetőségéről.  

Fenyőházi Mária kérelmét, mely szerint megvásárolná a Gambrinus sörözőt, a testület 

határozathozatal nélkül, egyhangúlag elutasította, tartva magát az eredeti szándékához. 

 

 

További hozzászólás nem érkezett, a nyílt ülést bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 

   polgármester                                    jegyző 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

 

 

Szám:    6-Ny /2021. 

Határozatok száma: 148-155 /2021. (VIII. 25.)  

Rendelet száma:  - 

     

   

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2020. augusztus 25-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

 

 
 

1. „visegrádi” névhasználati kérelemről 

 

2. Polgármesteri jutalomról 

 

3. Óvodavezetői megbízásról, pályázat kiírásáról 

 

4. Lakáspályázat kiírásáról 

 

5. Visegrád 1077 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról 

 

pót: Kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek támogatása pályázatról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 25-én 

18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

Képviselők: 

    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 

Abonyi Géza 

Bártfai István 

Gerstmayer Beáta 

Schandl Jánosné 

 

 

 

 

 

Tanácskozási joggal: 

 

dr. Szabó Ferenc jegyző 

Zámodics Péter 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlévőket, és a televíziónézőket a rendkívüli testületi ülésen. 

Megállapítja, hogy a testület 6 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja. Ügyrendi 

javaslata az 1. napirendi pont levétele, helyette javasolja a Magyar Falu program keretén 

benyújtandó városi rendezvényekre vonatkozó pályázatról tárgyalni az utolsó napirendi 

pontként. 

A módosított napirendet a testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1. „visegrádi” névhasználati kérelemről 

     Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

Eőry Dénes: Abonyi Balázs, a Lundaman Kft. ügyvezetője a testület hozzájárulását kéri a 

visegrádi név használatához „Visegrádi sör” esetében. 

Gerstmayer Beáta: A Kulturális Bizottság elfogadásra javasolja a kérelmet. Felmerült a 

kérdés a bizottságban, ha a jövőben bármely ’Visegrád’ nevet, címert tartalmazó termék 

méltatlanná válik e név viselésére, az engedély visszavonható-e. Jegyző úr tájékoztatása 

szerint a megfelelő eljárás lebonyolítása mellett igen.  

 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

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 
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2. Polgármesteri jutalomról 

     Előterjesztő: Schuszterl Károly alpolgármester 

 

Schüszterl Károly: Nemrég béremelést szavaztunk meg a dolgozók részére, melyre a 

polgármester nem jogosult. Kéri ezért, hogy a testület kompenzálja jutalom megállapítással. 

 

Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság nem jutott egyezségre, nem hozott határozatot. 

 

dr. Szabó Ferenc: A polgármesteri illetményt az önkormányzati törvény szabályozza, 

melynek összegét az alakuló ülésen a testület szavazza meg. Jogszabály szerint jutalmat lehet 

adni, melyről szintén a testület hoz döntést. 

 

Schandl Jánosné: Elmondja, hogy mivel nincs megelégedve a hivatali munkával, 

működéssel, nem támogatja a javaslat elfogadását. 

 

Gerstmayer Beáta: Véleménye szerint is van javítani való a képviselő-testület és a 

polgármester, illetve jegyző együttműködésén, de támogatja a javaslatot. 

 

A képviselők még néhány észrevételt tettek a működéssel kapcsolatosan, majd szavazás 

következett. 

 

 

 

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

1 fő 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 
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3. Óvodavezetői megbízásról, pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Eőry Dénes: Miután az óvodavezető, Orbán Miklósné beadta felmondását, Papaneczné Papp 

Éva elvállalta az eredményes pályázat lebonyolításáig megbízott vezetőként az óvoda 

vezetését.  

Javasolja, a testület bízza meg Papaneczné Papp Évát az óvoda vezetésével, illetve írja ki a 

pályázatot az óvodavezetői feladatok elvégzésére. 

 

dr. Szabó Ferenc: Jelzi, hogy a kiküldött előterjesztéshez és határozati javaslathoz képest 

szeretne pontosítani, hogy augusztus 23-tól szeptember 30-ig szóljon a megbízás. 

      

További hozzászólás nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

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 

 

 

 

 

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: 
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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 

 

 

Bártfai István képviselő távozott az ülésről, a testület 5 fővel továbbra is határozatképes 

maradt. 

 

 

4. Lakáspályázat kiírásáról 

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Eőry Dénes: A bizottság tárgyalta B. M. lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról 

szóló kérelmét, de mivel a rendelet alapján az már tovább nem hosszabbítható, így azt 

elutasította. Javasolja a lakáspályázat kiírását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett. 

 

 

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 
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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 

 

 

5. Visegrád 1077 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról 

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Eőry Dénes: A bizottság tárgyalta, nem javasolja a testületnek, hogy éljen az elővásárlási 

joggal. 

 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett. 

 

 

 

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 
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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 

 

 

 

Pótnapirend 

 

Eőry Dénes: A Magyar Falu program pályázat keretén belül kiírásra került a Városi 

rendezvények megtartására és eszközvásárlásra vonatkozó pályázat, melyet augusztus 30-ig 

kell benyújtani, ehhez szükséges a testületi döntés. 

 

 

 

 

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 

 

 



 

 9 

Egyebekben a képviselők érdeklődtek a Csekő-ház eladásával, a Pataksétány veszélyes 

részeinek megoldásával és az ottani híd járdarészének javításával, a parlagfű irtásával 

kapcsolatosan, illetve javasolták egy lakossági fórum összehívását. 

 

 

 

További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 

   polgármester                                    jegyző 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

 

 

Szám:    7-Ny /2021. 

Határozatok száma: 156 /2021. (IX. 06.)  

Rendelet száma:  - 

     

   

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. szeptember 06-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

 

 

 

 

1. Telekalakítási és vagyonkezelési szerződés módosítással vegyes ingyenes 

állami tulajdonba adásról szóló szerződésről 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 06-án 

08:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

Képviselők: 

    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 

Abonyi Géza 

Anda Bálint 

Gerstmayer Beáta 

Schandl Jánosné 

 

 

 

 

 

Tanácskozási joggal: 

 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 

testület 6 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja. A napirend ismertetése után a 

testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal azt elfogadja. 

 

 

1. Telekalakítási és vagyonkezelési szerződés módosítással vegyes ingyenes állami 

tulajdonba adásról szóló szerződésről 

     Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

Eőry Dénes: A 11-es út és a Duna közti rendezetlen jogállású állami tulajdonban lévő terület 

(2 öböl közti bejáró út, a mobilgátelem tároló területe, későbbi fejlesztési terület) rendezésre 

kerül, kéri a határozati javaslat elfogadását a Telekalakítási és vagyonkezelési szerződés 

módosítással vegyes ingyenes állami tulajdonba adásról szóló szerződésről. 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2021. (IX. 6.) határozata 

 

Telekalakítási és vagyonkezelési szerződés módosítással vegyes ingyenes állami 

tulajdonba adásról szóló szerződésről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. elfogadja a jelen határozat mellékletét képező Telekalakítási és vagyonkezelési 

szerződés módosítással vegyes ingyenes állami tulajdonba adásról szóló szerződést, a 

mellékletekkel (változási vázrajzok) együtt, 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, 

 

(Telekalakítási és vagyonkezelési szerződés módosítással vegyes ingyenes állami 

tulajdonba adásról szóló szerződés jelen határozat mellékletét képezi.) 

 

 

Határidő: azonnal 

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 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

 

 

Szám:    8-Ny /2021. 

Határozatok száma: 158 /2021. (IX. 08.)  

Rendelet száma:  - 

     

   

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. szeptember 08-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

 

 

 

 

1. Gambrinusz söröző üzemeltetőjének kérelméről 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 08-án 

08:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli zárt ülést követő 

nyílt üléséről. 

 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

Képviselők: 

    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 

Abonyi Géza 

Schandl Jánosné 

 

 

 

 

 

Tanácskozási joggal: 

 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a zárt ülést követő rendkívüli nyílt testületi ülésen. 

Megállapítja, hogy a testület továbbra is 4 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.  

 

 

1. A Gambrinusz söröző üzemeltetőjének kérelméről      

     Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

Eőry Dénes: Fenyőházi Mária azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 

Gambrinusz söröző épületét szeptember 30-ig szeretné raktározási célra használni. 

 

 

Rövid megbeszélést követően szavazás következett. 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

158/2021. (IX. 8.) határozata 

A Gambrinusz söröző üzemeltetőjének kéréséről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a 137/2021. (VII. 15.) határozattal módosított időponttal (szeptember 18.) birtokba 

kerülő „Zöld ház”-ban működő Gambrinusz söröző üzemeltetőjének kérését 

elfogadja, 

2. a Gambrinusz söröző épületrészét 2021. szeptember 30-án veszi birtokba, azzal a 

kikötéssel, hogy az épületet addig csak raktározási célra használhatja Fenyőházi 

Mária. 

 

Határidő: azonnal 

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 



Visegrád Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

 

 

Szám:    9-Ny /2021. 

Határozatok száma: 159-177 /2021. (IX. 30.)  

Rendelet száma: -   

     

   

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. szeptember 30-án megtartott nyílt üléséről 

 

 

• Napirend előtt: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló, tájékoztató a két 

ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 

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

 

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

2022. évi csatlakozásról 

 

3. Az Egészségház (hrsz: 85/5) felújítása, kiviteli tervek elkészítésére érkezett 

árajánlatok elbírálásáról 

 

4. A Fellegvár Óvoda (hrsz: 72) bővítése, kiviteli tervek elkészítésére érkezett 

árajánlatok elbírálásáról 

 

5. Visegrád településrendezési eszközének, a HÉSZ-nek felülvizsgálata, döntés a 

véleményezési anyag kiküldéséről 

 

6. Beszámoló az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról 

 

7. Parkolási rend kialakításáról, Rév utcai parkolásról 

 

8. Az ún.: „Lang ház” területén gázvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez elvi 

hozzájárulás megadásáról 

 

9. A Fellegvár Óvoda 2020/2021. nevelési évi tevékenységéről beszámoló, 

2021/2022. nevelési év munkaterve 

 

10. Óvodavezetői pályázatról 

 

11. Ruritage pályázatról 
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12. A Sportpálya öntözéséről 

 

13. Visegrád-Szentgyörgypuszta 1598, 1599, 1600. 1602/1, 1602/2 hrsz-ú 

ingatlanok telekalakításáról 

 

14. Telekalakítási és vagyonkezelési szerződés módosítással vegyes ingyenes állami 

tulajdonba adásról szóló szerződésről 

 

15. A temetőről és a temető használat szabályairól szóló 6/2017. (II. 16.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

 

16. V4 pavilon megépítéséről 

 

17. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálatáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 30-án 

17:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 

 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

Képviselők: 

    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 

Abonyi Géza 

    Bártfai István 

Gerstmayer Beáta 

    Schandl Jánosné 

 

 

 

 

Tanácskozási joggal: 

 

dr. Szabó Ferenc jegyző 

Zámodics Péter mb. aljegyző pénzügyi vezető 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket, televíziónézőket.  Megállapítja, hogy a testület 6 fővel 

jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.  

A napirendek előtt elmondja, az előző rendes testületi ülés óta a meghozott 42 határozatból 41 

végrehajtásra került, 1 folyamatban van. Átruházott jogkörben 3 döntés született. 

Kéri a határozat elfogadását. 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

159/2021. (IX. 30.) határozata 

 

A két ülés között hozott határozatok elfogadásáról 

 

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 

 

 

 

Eőry Dénes: A napirend elfogadása következik. Ügyrendi javaslata a 7. napirendi pontot 

levenni a Pénzügyi Bizottság javaslatára, helyette a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 

Visegrád város parkolásával kapcsolatos napirendről tárgyaljon a testület.  

 

Gerstmayer Beáta: Javasolja az Egyebek napirendi pont felvételét. 

 

 

A testület a módosítást, majd a módosított napirendet egyhangúan 6 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

 

 

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

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Abonyi Géza: A bizottság javasolja, hogy a város mondjon le az elővásárlási jogról ebben az 

esetben. 

 

Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

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 146 hrsz. 30/56-od tulajdoni hányadáról szóló ingatlan adásvételi szerződésével 

kapcsolatban elővásárlási jogával nem kíván élni. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2022. 

évi csatlakozásról 

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Eőry Dénes: A Pénzügyi, illetve a Népjóléti bizottság is tárgyalta, mindkettő elfogadásra 

javasolja. 

 

További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

161/2021. (IX. 30.) határozata 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

2022. évi csatlakozásról 

 

Visegrád Város Képviselő-testülete: 

1.  2022. évben csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, 

2. a havi támogatás összegét a támogatásban résztvevők szociális körülményeit 

figyelembe véve havi maximum 10.000. Ft/fő összegben határozza meg. 

3. az Önkormányzatot érintő önrészt, a beérkezett pályázatok alapján a Képviselő-testület 
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a 2022. évi költségvetésében biztosítja, 

4. a beérkezett pályázatok elbírálását a Népjóléti Bizottság hatáskörébe utalja, 

5.  felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó Csatlakozási Nyilatkozat aláírására és a 

Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPER-

Bursa rendszer) történő regisztrálásra, továbbá a pályázat kiírására. 

 

 

Határidő: a Csatlakozási Nyilatkozat aláírása és regisztrálás tekintetében 2021. október 1. 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

3. Az Egészségház (hrsz: 85/5) felújítása, kiviteli tervek elkészítésére érkezett 

árajánlatok elbírálásáról 

    Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

Eőry Dénes: A Pénzügyi, illetve a Városfejlesztési bizottság is tárgyalta, mindkettő 

elfogadásra javasolja a legjobb árajánlatot tevő Stabil Mérnökiroda Kft. ajánlatát. 

 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

162/2021. (IX. 30.) határozata 

 

Az Egészségház (hrsz: 85/5) felújítása, kiviteli tervek elkészítésére érkezett árajánlatok 

elbírálásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

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 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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4. A Fellegvár Óvoda (hrsz: 72) bővítése, kiviteli tervek elkészítésére érkezett 

árajánlatok elbírálásáról 

     Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

Eőry Dénes: Mindkét bizottság javasolja a legjobb ajánlatot tévő Stabil Mérnökiroda Kft. 

árajánlatát elfogadni. 

 

Gerstmayer Beáta: Javasolja a jövőben a nagyobb fejlesztésekhez egy projektmenedzsert, 

vagy a Városfejlesztő Kft.-ből 1-2 személyt kijelölni a nagyon léptékű pályázatok 

lebonyolításához. 

A javaslatot Abonyi Géza is támogatja. 

 

Eőry Dénes: Ez a javaslat egyeztetés alatt van a hivatali kollegákkal. 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 

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 
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5. Visegrád településrendezési eszközének, a HÉSZ-nek felülvizsgálata, döntés a 

véleményezési anyag kiküldéséről 

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Eőry Dénes: A 2-3 évvel ezelőtt elfogadott HÉSZ-nek azon apró korrekcióit tartalmazza, ami 

azóta felmerült. A bizottság támogatja, hogy a véleményezési anyag kerüljön megküldésre, 

egyeztetésre. 

 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

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. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 

 

 

 

 

 

 

 

6. Beszámoló az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról 

     Előterjesztő: Eőry Dénes  

 

Schandl Jánosné: Rövid tájékoztatást ad a pénzügyi vezető által összeállított beszámolóról, 

elmondja, a Pénzügyi bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

További hozzászólás nem érkezett, így szavazás következett. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2021. (IX. 30.) határozata 

 

Beszámoló az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Visegrád Város 

Önkormányzatának 2021. évi I. félévi beszámolóját a határozat mellékletét képező 

tartalommal. 
  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző, Zámodics Péter pénzügyi csoportvezető 

 

 

 

7. Parkolási rend kialakításáról, Rév utcai parkolásról 

előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Abonyi Géza: A bizottság a tanulmányt elkészítő céggel való alapos egyeztetések után 

javasolja a szerződés megkötését. 

 

Eőry Dénes: Kiegészíti, Visegrád egészére kiterjedő parkolási rendszer megtervezéséről, 

előkészítéséről, majd a versenyeztetés előkészítéséről van szó. 

Kéri, aki az előkészítő munka megrendelését támogatja, kézfeltartással jelezze. 

 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

166/2021. (IX. 30.) határozata 

Fizetős parkolás bevezetéséről, szakértő kiválasztásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. ajánlata alapján megbízza a Bartex Group Kft-t, hogy szaktanácsadóként működjön 

közre a visegrádi fizetős parkolási rendszer kialakításához, az alábbiak szerint 

elsődlegesen: 

1.1. a kiírandó parkolástechnikai pályázat előkészítése során műszaki megoldási 

javaslat, forgalomtechnika, parkolási rendelet előkészítése, beruházási és 

üzemeltetési tervezet, üzemeltetési rendszer kiépítése, pénzkezelési szabályzat 

elkészítése, 

1.2. másodlagos feladatok részletesen a Megbízási Szerződésben kerülnek 

meghatározásra, 
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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 

 

 

 

A polgármester, illetve a képviselők a lakossági és idegenforgalmi szokások 

figyelembevételével a Rév utca parkolási rendjéről arra az átmeneti időszakra, míg a 

Tornacsarnok / Moziköz /11-es út közti parkoló el nem készül, hosszas megbeszélés után az 

alábbi megoldást javasolják a Magyar Közútnak: 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

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 
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8. Az ún.: „Lang ház” területén gázvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez elvi hozzájárulás 

megadásáról 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Eőry Dénes: A bizottság tárgyalta, kéri az elnök úr tájékoztatását. 

 

Abonyi Géza: Szilasi László kérelmét a bizottság támogatja, az előterjesztésben szereplő 

feltételek mellett. 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

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 

 

 

 

9. A Fellegvár Óvoda 2020/2021. nevelési évi tevékenységéről beszámoló, 2021/2022. 

nevelési év munkaterve     

Előterjesztő: Eőry Dénes  

 

 

Eőry Dénes: A Kulturális bizottság tárgyalta, kéri az elnökasszony tájékoztatását. 

 

Gerstmayer Beáta: A bizottság mindkét dokumentumot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

169/2021. (IX. 30) határozata 

 

A Fellegvár Óvoda 2020/2021. nevelési év beszámolójáról, 2021/2022. nevelési év 

munkatervének elfogadásáról 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  a Fellegvár Óvoda 2020/2021. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadja, 

2. a Fellegvár Óvoda2021/2022. nevelési évi munkatervét elfogadja, 

(A beszámoló, munkaterv a határozat mellékletét képezi.) 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

10. Óvodavezetői pályázatról 

       Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

 

Eőry Dénes: A kiírt pályázatra egy pályázat érkezett, felkéri elnökasszonyt, a bizottság 

döntését ismertesse. 

 

Gerstmayer Beáta: A bizottság a pályázatot elfogadásra javasolja. 

 

 

További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

170/2021. (IX. 30.) határozata 

Óvodavezetői pályázatról 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az eredményes pályázati eljárás 

eredményeképpen Papaneczné Papp Éva óvodapedagógust, 2021. október 1-tól, 5 év 

határozott időtartamra, 2026. augusztus 15-ig 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 
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11. Ruritage pályázatról 

       Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

  

Eőry Dénes: most az információk, adatok gyűjtésére, feldolgozására van lehetőség a 

visegrádi turista forgalomról. Pályázati eljárás keretén belül 3 árajánlatot kértünk be, felkéri a 

bizottsági elnököket, a döntéséről tájékoztassák a képviselő testületet. 

 

Abonyi Géza: A Városfejlesztési bizottság támogatja. 

 

Schandl Jánosné: A 3 beérkezett pályázat közül a FlexiTon Kft. ajánlata a legkedvezőbb, így 

a pénzügyi bizottság javasolja a vele való szerződéskötést. 

 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

171/2021. (IX. 30.) határozata 

 

Ruritage pályázatról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1.  úgy dönt, hogy RURITAGE - Rural regeneration through systemic heritage-led 

strategies (Pályázat kódja: SC5-21-2016-2017) pályázaton konzorciumi partnerként –

vállalkozási szerződés szolgáltatás teljesítésére a FlexiTon Kft-t (1113 Budapest, 

Bocskai út 77-79.) bízza meg, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a RURITAGE - Rural regeneration through 

systemic heritage-led strategies (Pályázat kódja: SC5-21-2016-2017) pályázat minden 

szakaszában 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 

 

 

 

 

12. A Sportpálya öntözéséről 

       Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester  

 

Eőry Dénes: Az árvízvédelmi gát miatt megszüntetésre került a sportpálya öntözővezetéke, 

de az öntözésről továbbra is gondoskodni kell, ezért kutat fúrattunk. A kúthoz beszerzésre 

került tartály, és szivattyú, ezekhez több árajánlatot kértünk be. 
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Abonyi Géza: A Városfejlesztési bizottság támogatja. 

 

Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság a Forma Hungária Kft. használt alumínium 

tartályra adott árajánlatát, illetve az Irritrade Kft. szivattyúra adott ajánlatát javasolja 

elfogadásra. 

 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

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 

 

 

 

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

telekalakításáról 

     Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

dr. Szabó Ferenc: Egy 2018-as telekalakításról szóló szerződéskötéssel kapcsolatosan dr. 

Kádár Petra ügyvéd kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mely szerint a telekalakítás 

átvezetésére a földhivatal részéről azóta sem került sor, így kéri a 13/2018. (05.17.) számú 

határozatot a testület erősítse meg. 

 

Abonyi Géza: A Városfejlesztési bizottság támogatja a határozat megerősítését. 

 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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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, 

4. jóváhagyja a Visegrád 1598 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő mellékletben 

szereplő változási vázrajz szerinti telekhatárrendezését, 

5. az 1.,2. és a 3. pontokban szereplő vételárat már 2018-ban megfizette, 

6. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert Bíró Andreával, Dr. Szilágyi Imrénével és Tóth 

Józseffel a telekalakítással egybekötött adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

14. Telekalakítási és vagyonkezelési szerződés módosítással vegyes ingyenes állami 

tulajdonba adásról szóló szerződésről 

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

dr. Szabó Ferenc: A testület a szeptember 6-i rendkívüli ülésen már elfogadta a 

szerződéstervezetet a 11-es út és a Duna közötti rendezetlen területek telekalakításáról, mely 

határozat megküldésre került a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. részére. Az MNV Zrt.-től érkezet néhány észrevétel, melyeket még bele kell venni a 

határozatba, illetve szerződéstervezetbe.  

 

Abonyi Géza: A bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a módosított szerződést. 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

174/2021. (IX. 30.) határozata 

 

Telekalakítási és vagyonkezelési szerződés módosítással vegyes ingyenes állami 

tulajdonba adásról szóló szerződésről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. elfogadja a Visegrád 028/5, 028/10, 058/7, 058/10 hrsz. Telekalakítási és 

vagyonkezelési szerződés módosítással vegyes ingyenes állami tulajdonba adásról 

szóló szerződést, a mellékletekkel (változási vázrajzok) együtt, 

2. kijelenti, az önkormányzat ingyenesen a Magyar Államnak átadott 125 m2 terület az 

Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyezteti, az 

Önkormányzati feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az 

Önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges, 

3. kijelenti, hogy az ingyenes vagyonátadás tárgyát képező ingatlan nem képezi részét a 

forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyonnak, 

4. jogszabályban, a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII.tv. 2. § (1) bek. l) pontjában 

és h) pontjában meghatározottak azaz „a vizek kártételei elleni védelem érdekében a 

vízkár-elhárítási tevékenység szervezése, irányítása, ellenőrzése, a helyi 

közfeladatokat meghaladó védekezés" és „az állami tulajdonban lévő közcélú 

vízilétesítmények működtetése”, illetve ezen állami közfeladatok ellátásának 

elősegítése érdekében kerül ingyenes állami tulajdonba adásra az érintett terület, 

5. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, 

 

 

 

Határidő: azonnal 

  Felelős: Eőry Dénes polgármester 

  Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

15. A temetőről és a temető használat szabályairól szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatáról 

     Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

dr. Szabó Ferenc: Az idei évben is felülvizsgálatra került a rendelet, illetve a díjmértékek, 

kéri a testületet, fogadja el a határozati javaslatot, mely változtatást nem tartalmaz. 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

175/2021. (IX. 30.) határozata 
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A temetőről és a temető használat szabályairól szóló 6/2017. (II. 16.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a temetőről és a temető használat szabályairól szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati 

rendeletében a díjmértékeket, 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 

 

 

16. V4 pavilon megépítéséről 

       Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

Eőry Dénes: Az együttműködési megállapodás aláírásának idén van a 30 éves évfordulója, 

mivel Visegrád a V4-ek bölcsője’, a turisták és helyi lakosok tájékoztatására egy információs 

pavilon, illetve a V4 országok zászlói, és a V4 együttműködés zászlója kerül elhelyezésre egy 

a Mátyás Király Múzeum, TDM iroda, Külügyminisztérium, Várkapitányság, illetve 

képviselők által egyeztetett helyszínen, a Külügyminisztérium 18.590.000,- forint 

támogatásával. 

Abonyi Géza: A bizottság tárgyalta, miután a várható költségekre, az üzemeltetéssel és 

fenntartással kapcsolatos kérdésekre választ kapott, támogatja a felépítést. 

Gerstmayer Beáta: Jelzi, nem vesz részt a szavazásban, mivel az előkészítő munkából 

kimaradt, nem tud érdemlegesen dönteni. 

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

tartózkodás nélkül, egy képviselő nem vett részt a szavazásban a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

176/2021. (IX. 30.) határozata 

V4 pavilon megépítéséről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Vin4m interaktív, információs 

pavilon kialakítását, a V4 országok zászlóinak, és a V4 együttműködés zászlójának 

elhelyezését. A testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok alapján a 

támogatási összeg erejéig kötelezettséget vállaljon a kivitelezés megvalósításának érdekében. 
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Határidő: 2021.10.31 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

17. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési  

Megállapodás felülvizsgálatáról 

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Gerstmayer Beáta: A Kulturális bizottság tárgyalta, apró technikai módosításokat javasolt, a 

nevek kerüljenek ki a megállapodás tartalmából, helyette beosztások, titulusok szerepeljenek. 

A tartalmi részben nem javasolt változtatást. 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

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 

 

 

Egyebek:  

 

Gerstmayer Beáta:  

• Az aluljáró felújítása kapcsán kéri, ha a közeljövőben lesz hasonló 

forgalomkorlátozó munka, a lakosság legyen előre tájékoztatva 

• A jegyzőkönyvek kerüljenek fel a honlapra 

• A Pázmány Péter utcai forgalomkorlátozás legyen szabályozva 
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Abonyi Géza:  

• Dubniczky Tibor felajánlott 2 nagyméretű szobanövényt a Polgármesteri 

Hivatal részére, kéri a hivatal döntését 

• Javasolja a díszterem (tanácsterem) díszítését, akusztikájának javítását 

 

 

 

Schüszterl Károly: 

• Jelzi, 1 havi tiszteletdíját a Német Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett 

Sörfesztivál támogatására ajánlja fel 

• Kéri a Pataksétányon korlát elhelyezését, a sövény pótlását 

Bártfai István:  

• Véleménye szerint most lehetne a Pataksétányról egy feljárót kialakítani a 

Széchenyi utcára 

Eőry Dénes: 

• Tájékoztat arról, hogy több visegrádi vállalkozót szándékozott megkeresni, de 

már az első visegrádi vállalkozó 1,5 millió forint támogatást nyújtott az 

iskolások tornaórán belüli síelésére, ami kb. 6 hétre megoldja a Tornacsarnok 

felújítása miatti problémákat. 

 

További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 

   polgármester                                    jegyző 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

 

 

Szám:    10-Ny /2021. 

Határozatok száma: 179-184/2021. (X. 13.)  

Rendelet száma:  9/2021. (X.13) 

     

   

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. október 13-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

 

 

 

 

1. A Városi Konyha ellenőrzéséről 

 

2. Lang ház felújításáról 

 

3. Tornacsarnok építéséről 

 

4. Óvoda játszóudvar megépítéséről 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 13-án 17:55 

órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

Képviselők: 

    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 

Abonyi Géza 

Bártfai István 

Gerstmayer Beáta 

Schandl Jánosné 

 

 

 

 

 

Tanácskozási joggal: 

 

dr. Szabó Ferenc jegyző 

Zámodics Péter mb. aljegyző, pénzügyi csoport vezetője 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli nyílt ülésen. Megállapítja, hogy a testület 6 

fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja. Az ismertetett napirendet a testület 

egyhangúlag elfogadja. 

 

 

1. A Városi Konyha ellenőrzéséről 

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

dr. Szabó Ferenc: A Kormányhivatal a nyári hatósági ellenőrzés során hiányosságokat, 

állapított meg, mely kapcsán az önkormányzatnak az alábbi feladatokat kellett elvégezni: 

• SZMSZ módosítás 

• Szakmai program módosítás 

• Rendelet módosítás 

• Adminisztrációs hiányosságok megszüntetése 

 

 

Bártfai István: A Népjóléti Bizottság a javítást, pótlást feltételesen elfogadta, amennyiben 

visszaérkezik az ellenőrző szervtől, támogatja és elfogadásra javasolja. 

 

Eőry Dénes: Időközben a felügyeleti szerv a beküldött anyagot ellenőrizte, támogatja. 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2021. (X. 13.) határozata 

 

Visegrád Városi Konyha ellenőrzése 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 

mellékletét képező módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

180/2021. (X. 13.) határozata 

 

Visegrád Városi Konyha ellenőrzése 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 

mellékletét képező módosított Szakmai Programot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

A 9/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

 

2. Lang ház felújításáról 

       Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Eőry Dénes: A munkálatok következő üteméhez árajánlatokat kértünk be a homlokzat 

hőszigetelésére és vakolására, melyre 3 ajánlat érkezett, a legjobb ajánlatot a Kammerer 

Endre Építőipari Kft. adta.  

A nyílászárók felújítására, illetve újak gyártására szintén 3 ajánlat érkezett, a helyi Rhus Hirta 

Kft. adta a legjobb árajánlatot. 

A bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

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 
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(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. évi 

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 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

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.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

 

 

 

5. Tornacsarnok építéséről 

       Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Eőry Dénes: A Tornacsarnok felújításának II. üteme során elérkeztünk a műszaki ellenőrzés 

és a projektmenedzsmenti szolgáltatás kiválasztásához. A legjobb ajánlatot a műszaki 

ellenőrzésre a Csíky és Társa Kkt. adta, aki az I. ütem ellenőre is volt, a projektmenedzsmenti 

szolgáltatásra pedig a Pilishő Kft. adta. 
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Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

183/2021. (X. 13.) határozata 

 

„Magyar László Tornacsarnok felújítása II. ütem” - a műszaki ellenőrzés, és 

a projektmenedzsmenti szolgáltatás kiválasztásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a „Magyar László Tornacsarnok felújítása II. ütem” a műszaki ellenőrzésre a 

legjobb ajánlatot adó Csíky és Társa Kkt.-vel, a projektmenedzsmenti szolgáltatás 

biztosításához a legjobb ajánlatot adó Pilishő Kft.-vel, az adott ajánlatuk alapján 

Megbízási Szerződéseket köt, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéseket megkösse, 

3. a szerződés megkötéséhez szükséges forrást az 1454/2021. (VII. 12.) Korm. 

határozat 1.3. a) pontban szereplő összegnek a költségvetési rendeletbe történő 

betervezésével biztosítja, 

 

Határidő: azonnal 

          Felelős: Eőry Dénes polgármester 

          Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

6. Óvoda játszóudvar megépítéséről 

       Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: Az Óvoda játszóudvar megvalósításához rendelkezésre áll a Magyar Falu 

Program keretén belül nyert 5M forint (játszóeszközökre), illetve az 555.289,- forint önrész 

(gumiburkolatra). Az óvodavezető és az óvónők a játszótéri eszközöket kiválasztották, 

árajánlatok lettek bekérve, a legjobb ajánlat a Biohárs Kft.-től érkezett. 

Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

184/2021. (X. 13.) határozata 

 

Óvoda játszóudvar megépítéséről 
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Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt: 

1. Magyar Falu Program keretében meghirdetett “Óvodai játszóudvar és közterületi 

játszótér” című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázaton a Biohárs Kft. (7200 

Dombóvár, Vak Bottyán u. 20.) játékai kerülnek beszerzésre, ajánlata alapján, a 

pályázati támogatással nyert összeg erejéig (4.999,997 forint), 

2. a pályázati önerőből, 555.289 forint összegből ütéscsillapító felület 

(gumiburkolat) kerül beszerzésre, a Fellegvár Óvoda játszóudvara számára. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

          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 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

 

 

Szám:    11-Ny /2021. 

Határozatok száma: 185-187 /2021. (X. 22.)  

Rendelet száma:  - 

     

   

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. október 22-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vis Maior eseményekről 

 

2. 1230 hrsz-ú közterület elnevezésről 

 

3. A Képviselő-testület 2021-es munkatervének módosításáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 22-én 08:00 

órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

Képviselők: 

    Eőry Dénes polgármester 

Abonyi Géza 

Anda Bálint 

Bártfai István 

Gertsmayer Beáta 

Schandl Jánosné 

 

 

 

 

 

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. Jelzi, a napirendi pontokhoz 

szeretne felvenni egy pótnapirendet a következő testületi üléssel kapcsolatosan. A módosítást, 

illetve a módosított napirendet a testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1. Vis Maior eseményekről 

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Eőry Dénes: A Mátyás király u. 3.sz. és a Pázmány Péter utca 611/1 hrsz. ingatlanok határán 

történt támfalkárosodás helyrehozatalához vis maior támogatási igény került benyújtásra. A 

Pénzügyi bizottság tárgyalta, a szükséges önerőt a 1/2021. (II. 26) költségvetési rendeletből 

javasolja biztosítani. 

 

Rövid megbeszélést követően szavazás következett. 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

185/2021. (X. 22.) határozata 

Vis maior eseményekről 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy vis maior 

támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: Visegrád, Mátyás király u. 3. sz. ingatlan és a Pázmány Péter 

utca (611/1 hrsz.) határán lévő támfalkárosodás helyreállításának igénye. 

EBR42 azonosító: 542 079 

Helye: Visegrád, Mátyás király u. 3. sz. ingatlan és a Pázmány Péter utca (611/1 hrsz.) 

határán lévő támfal 

A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2021. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 3.027.141,- Ft 10 % 

Biztosító kártérítése ----Ft --- 

Egyéb forrás  ----Ft --- 

Vis maior támogatási igény 27.244.262,- Ft 90 % 

Források összesen 30.271.403,- Ft 100 % 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 30.271.403,- Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 

biztosítani.  
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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 

▪ 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 el tudja látni 

/ nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

▪ A testület a saját forrás összegét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

1/2021. (II. 26.) számú költségvetési rendeletéből biztosítja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

2. 1230 hrsz-ú közterület elnevezésről 

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Eőry Dénes: lakossági kérésre a Dobos-hegyen kér egy eddig név nélküli közterületet 

elnevezni. 

A képviselő-testület az előterjesztésbe a Fülemüle utcát javasolja a közterület elnevezésének. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

186/2021. (X. 22.) határozata 

 

1230 hrsz-ú közterület elnevezéséről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. 2021 október 15-i hatállyal a Visegrád 1230 hrsz-ú közterületet „Fülemüle-utca”-nak 

nevezi el, 

2. felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban újonnan elnevezésre került, közterülettel érintkező 

ingatlanok házszám megállapítását végezze el, 

3. felkéri a polgármestert, hogy az új közterületi névtáblák elkészítéséről és kihelyezéséről 

intézkedjen, 

4. felkéri a jegyzőt, hogy az új közterületi név utcanévjegyzéken történő átvezetéséről 

gondoskodjon.  

 

Határidő: 1. pont; illetve 4. pont: azonnal, 2. pont esetében 2021. november 30., 3. pont: 

2021. december 31. 

Felelős: Eőry Dénes polgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

Pótnapirend:   

A Képviselő-testület 2021-es munkatervének módosításáról 

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

  

Eőry Dénes: Kéri, az őszi szünet miatt az október 28-ra tervezett képviselő-testületi ülés 

időpontját módosítani. 

 

A testület rövid megbeszélést követően a határozati javaslatot módosítva november 2. hetét 

jelöli meg. 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

187/2021. (X. 22.) határozata 

 

Képviselő-testület 2021-es munkatervének módosításáról, az október 28-i ülés 

időpontjának november második hetére halasztásáról 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 117/2021. (VI. 24.) határozat 

mellékletét, az október 28-rendes ülés időpontját november második hetére halasztja. 

 

 

Határidő: azonnal 

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 



Visegrád Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

 

 

Szám:    12-Ny /2021. 

Határozatok száma: 189-193 /2021. (XI. 12.)  

Rendelet száma: -  10/2021. (XI.12) 

     

   

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. november 12-én megtartott nyílt üléséről 

 

 

• Napirend előtt: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló, tájékoztató a 

két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 

1. Beszámoló a 2021-es Palotajátékokról 

 

2. Visegrád 848 hrsz-ú ingatlan (Visegrád Új-hegy dűlő) elővásárlási jogáról 

 

3. A 2021. évi költségvetési rendelet módosításától 

 

4. A Visegrád 78 hrsz-ú belterületi ingatlan egy részének értékesítéséről 

(Visegrád, Fő utca 30. „Csekő-ház”) 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 12-én 

15:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 

 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

Képviselők: 

    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 

Abonyi Géza 

Anda Bálint 

    Bártfai István 

Gerstmayer Beáta 

    Schandl Jánosné 

 

 

 

 

Tanácskozási joggal: 

 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket, televíziónézőket.  Megállapítja, hogy a testület 7 fővel 

jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.  

A napirendek előtt elmondja, az előző rendes testületi ülés óta a meghozott 24 határozatból 22 

végrehajtásra került, 2 folyamatban van.  

Kéri a határozat elfogadását. 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2021. (XI. 12.) határozata 

 

A két ülés között hozott képviselő-testületi határozatok elfogadásáról 

 

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

november 12. közötti időszakban hozott döntéseiről a beszámolót és a polgármesteri 

tájékoztatót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

Az ismertetett napirend elfogadása következik, 

 

A testület a napirendet egyhangúan 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 

 

1. Beszámoló a 2021-es Palotajátékokról 

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Gerstmayer Beáta: Cseke László a Kulturális Bizottság ülésén részletes tájékoztatást adott 

az ez évi Palotajátékokról. A bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2021. (XI. 12.) határozata 

 

Beszámoló a 2021-es Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pro Visegrád Kulturális 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021-es Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról szóló 

beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

2. Visegrád 848 hrsz-ú ingatlan (Visegrád Új-hegy dűlő) elővásárlási jogáról 

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Eőry Dénes: Adott ingatlannal kapcsolatosan érkezett egy adásvételi szerződés, illetve 

elővásárlási jogról szóló megkeresés. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 

 

Abonyi Géza: Elmondja, néhány bizottsági taggal személyesen nézték meg a területet, mely 

alapján a bizottság javasolja az elővásárlási jogról való lemondást. 

 

Anda Bálint: Nem ért egyet a bizottság javaslatával, mert ez a terület hasznos lehet akár a 

napelem park beruházáshoz, ingatlanösszevonáshoz, ingatlancseréhez. Javasolja 

megvásárlását. 

 

Eőry Dénes: Támogatja Anda Bálint javaslatát. 

 

Abonyi Géza: Jelzi, a telket más tulajdonosok határolják, nem önkormányzati ingatlanok, 

egyik közutas bejárata függőleges meredéllyel határos, ugyan cserének jó lehet, de vannak 

még más használható ingatlanjaink erre a célra.  

 

További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett a 

módosított határozati javaslatról. 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 3 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

191/2021. (XI. 12.) határozata 

 

Visegrád 848 hrsz-ú ingatlan (Új-hegy dűlő 848 hrsz.) elővásárlási jogáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. október 20-án megkötött, 

Visegrád 848 hrsz. ingatlan adásvételi szerződésével kapcsolatban elővásárlási jogával élni 

kíván. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

3. A 2021. évi költségvetési rendelet módosításától 

    Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a módosítást. Idén ez 

a 2. módosítása a rendeletnek, melyre azért van szükség, mert megkaptuk a tornacsarnok 

támogatásának 2. részét, illetve a tartalékkeret alakulása is változott. 

 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az önkormányzat és intézményei 2021. évi 

költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletet módosítását. 

 

A 10/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

4. A Visegrád 78 hrsz-ú belterületi ingatlan egy részének értékesítéséről (Visegrád, Fő 

utca 30. „Csekő-ház”) 

     Előterjesztő: Eőry Dénes 

 

Abonyi Géza: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, javasolja az ingatlan újbóli 

meghirdetését 19,5 millió forint áron.  

 

Schüszterl Károly: Javasolja inkább a 17,5 millió forint kikiáltási árat, hiszen előzőleg 18 

millió forintért hirdetve sem kelt el. 

 

Eőry Dénes: Támogatja alpolgármester úr javaslatát, kéri a határozati javaslat módosítását. 

 

További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

192/2021. (XI. 12.) határozata 

 

A Visegrád 78 hrsz-ú belterületi ingatlan egy részének értékesítéséről (Visegrád, Fő utca 

30. „Csekő-ház”) 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. elfogadja a határozat mellékletét képező Bonifert Csaba földmérő által készített, a 

Szentendrei Földhivatal által 2021. október 18-án záradékolt változási vázrajzot, 

2. a vázrajz alapján 18 m2 területet, igazságügyi értékbecslés figyelembe vételével, 

20.000 forint/m2 összegért értékesít a kialakításra kerülő Visegrád 78/5 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosa, Csuport Péterné részére. 

 

(A változási vázrajz jelen határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2021. (XI. 12.) határozata 

 

A Visegrád 78 hrsz-ú belterületi ingatlan egy részének értékesítéséről (Visegrád, Fő utca 

30. „Csekő-ház”) 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli pályázat útján történő értékesítésre 

a Visegrád, Fő utca 30., Visegrád 78 hrsz-ú, telekalakítás alatt lévő ingatlanból 807 m2 

területet (a telekalakítási eljárás után Visegrád 78/4 hrsz). A kikiáltási ár: 17.5 millió forint. 

 

(A pályázati felhívás jelen határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: pályázat értékelése a december 16-i képviselő-testületi ülésen 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Egyebek:  

 

Schandl Jánosné: Elmondja, hogy a lakoságtól érkezett kártérítési igényeket a DMRV felé 

(A szolgáltató általi nem megfelelő ívóvíz következtében kicserélt bojlerek, egyéb 

beruházások miatt) továbbra is személyesen begyűjti, nála lehet leadni, melyek aztán 

továbbítva lesznek a DMRV-nek. 

 

További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

    Eöry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 

   polgármester                                    jegyző 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

 

 

Szám:    13-Ny /2021. 

Határozatok száma: 194-195 /2021. (XI. 16.)  

Rendelet száma:  - 

     

   

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. november 16-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

1. A Lang-ház felújításáról 

 

2. Villamos energia szerződésről 

 

3. Egyebek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 16-án 

17:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

Képviselők: 

    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly 

Abonyi Géza 

Anda Bálint 

Bártfai István 

Gertsmayer Beáta 

Schandl Jánosné 

 

 

 

 

 

Tanácskozási joggal: 

 

dr. Szabó Ferenc jegyző 

Zámodics Péter mb. aljegyző, pénzügyi vezető 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 

testület 7 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.  

 

 

1. A Lang-ház felújításáról 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Eőry Dénes: Elmondja, az I. ütem végéhez közeledik a felújítás, most a Kammerer Kft. által 

a belső vakolásra, illetve a (az előterjesztést kiegészítve) padló hő és hangszigetelésére adott 

árajánlatról kell dönteni.  

A képviselők a megbeszélés után a határozati javaslat módosításával az alábbi döntést hozták: 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2021. (XI. 16.) határozata 

 

A Lang ház (hrsz: 610) belső vakolási munkáira érkezett árajánlat elfogadásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  úgy dönt, hogy a Visegrád 610 hrsz-ú ingatlanon felújítandó Lang ház belső vakolási 

(bruttó 761.980 forint), padló hő és hangszigetelési munkáinak (364.045 forint) 

elkészítésével - a határozat mellékletét képező árajánlatokban szereplő tartalommal – a 

Kammerer Endre Építőipari Kft.-t (2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné u. 3.) bízza 

meg a 2021. november 15. napján kelt árajánlatai alapján, a két árajánlatot összeadva, 

bruttó 1.126.025.-Ft összegben, 

2.  a Visegrád 610 hrsz-ú ingatlanon felújítandó Lang ház belső vakolási, padló hő és 

hangszigetelési munkáinak elkészítésére Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében 1.126.025.-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 szerződést kösse meg. 

 

(Az ajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.) 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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2. Villamos energia szerződésről 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

dr. Szabó Ferenc: Az MVM Next Energiaszolgáltató Zrt. a 2022. évre adott árajánlatában az 

elektromos áramdíjakat többszörösére emelte. Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés 

mellékletét képező szerződéstervezetről (árajánlatról), illetve az intézmények esetében 

javasolt jelenlegi piaci szerződés egyetemes szolgáltatási szerződésre való átváltásáról dönteni 

szíveskedjen, figyelembe véve egy esetleges versenyeztetési, közbeszerzési eljárás 

lehetőségét is. 

 

A testület alapos megbeszélés után az alábbi döntést hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2021. (XI. 16.) határozata 

 

Villamos energia szerződésről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. elfogadja az MVM Partner Zrt. 2021. évi ajánlatát Visegrád Város közvilágítás, és az 

intézményi szerződésen kívüli fogyasztási helyekre a 2022-es évre, 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére, 

3. az intézmények tekintetében kéri az intézményvezetőket egyetemes szolgáltatási 

szerződésre váltani a 2022-es évre, 

4. mind az önkormányzat, mind az intézményi szerződések tekintetében kéri előkészíteni 

a 2022-es évben csoportos önkormányzati beszerzéshez való csatlakozást a kedvezőbb 

elektromos energia árak 2023-es biztosítása céljából. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 

   polgármester                                    jegyző 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

 

 

Szám:    14-Ny /2021. 

Határozatok száma: 196/2021. (XI. 22.)  

Rendelet száma:  - 

     

   

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. november 22-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

1. Villamos energia szerződésről 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 22-én 

07:30 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

Képviselők: 

    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly 

Abonyi Géza 

Bártfai István 

Schandl Jánosné 

 

 

 

 

 

Tanácskozási joggal: 

 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 

testület 5 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja. Az ismertetett napirendet a 

testület egyhangúlag elfogadja. 

 

 

1. Villamos energia szerződésről 

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

Eőry Dénes: A november 16-án születtet döntés szerint (195/2021. (XI. 16.) határozat) 

az intézmények esetében egyetemes szolgáltatási szerződésre térünk át a villamosenergia 

szolgáltatóval, most lehetőségünk adódott a közvilágítás, illetve a Polgármesteri Hivatal és a 

többi fogyasztási hely esetén is átváltani erre. Ez esetben az adott egységár is jelentősen 

csökkenne. Kéri a testület döntését, a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

196/2021. (XI. 22.) határozata 

 

Villamos energia szerződésről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 195/2021. (XI. 16.) határozat 

1. pontját az alábbira: 

„Visegrád Város közvilágítás, és az intézményi szerződésen kívüli fogyasztási helyekre 

egyetemes szolgáltatási szerződésre vált a 2022-es évben, illetve új 5. ponttal kiegészíti: 

„felkéri az OLC System kereskedőt, hogy a szerződések átkötéseit az önkormányzat 

megbízásából intézze.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 

   polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    15-Ny /2021. 
Határozatok száma: 197-204/2021. (XI. 25.)  
Rendelet száma: -   
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2021. november 25-én megtartott nyílt üléséről 

 
 

• Napirend előtt: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló, tájékoztató a két 
ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 
1. Állami tulajdonú ingatlanok igényléséről 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

2. Fellegvár Óvoda módosított házirendjének elfogadásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

3. Mozdulj Rendes Alapítvány kérelméről 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

4. A Figyelj Rám Közhasznú Egyesület beszámolójának elfogadásáról, és az 
egyesülettel történő szerződésmódosításról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

5. Dunakanyar Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok 
Ellátására létrejött Önkormányzati Társulás (DÖT) megszüntetéséről 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

6. Magyar László Tornacsarnok Vállalkozási Szerződés II. ütemhez kapcsolódó 
pótmunka elfogadásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

7. Költségvetési rendeletben rögzített jutalomkeret intézményi felhasználásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 25-én 
17:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 
Abonyi Géza 
Anda Bálint 

    Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 

    Schandl Jánosné 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
Zámodics Péter mb. aljegyző pü. vezető 
 
 

Meghívott: 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket, televíziónézőket.  Megállapítja, hogy a testület 7 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.  
A napirendek előtt elmondja, az előző rendes testületi ülés óta a meghozott 6 határozatból 5 
végrehajtásra került, 1 folyamatban van.  
Gerstmayer Beáta az MNB-üdülővel kapcsolatos kérdésére polgármester úr arról ad 
tájékoztatást, hogy készül a véleményezési terv, mely aztán megküldésre kerül az állami 
főépítész részére.  
Kéri a határozat elfogadását. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2021. (XI. 25.) határozata 
 

A két ülés között hozott képviselő-testületi határozatok elfogadásáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2021. november 12. – 2021. 
november 25. közötti időszakban hozott döntéseiről a beszámolót és a polgármesteri 
tájékoztatót. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
A napirend elfogadása következik, módosító javaslat nem érkezik. 
 
 
A testület a napirendet egyhangúan 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
 
1. Állami tulajdonú ingatlanok igényléséről 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
 Eőry Dénes: A nyáron elküldött nyilatkozat az állami tulajdonú ingatlanok igényléséről 
kerül kiegészítésre, a 29/3 hrsz-ú ingatlannal, mely a teniszpálya területe.  
 
Abonyi Géza: A bizottság tárgyalta, javasolja a pót nyilatkozat megküldését a MNV-nek. 
 
Anda Bálint: Jelzi, amennyiben megkapjuk a területet, a megközelíthetőségét meg kell 
oldani. 
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
198/2021. (XI. 25.) határozata 

 
Állami tulajdonú ingatlanok igényléséről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád 29/3 helyrajzi 
számú ingatlant ingyenesen önkormányzati tulajdonba kéri az MNV Zrt-től. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
2. Fellegvár Óvoda módosított házirendjének elfogadásáról 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: Papaneczné Pap Éva által benyújtásre került az óvoda házirendjének 
módosítása, melynek kéri elfogadását. 
 
Gerstmayer Beáta: A Kulturális bizottság tárgyalta, egy jogszabályi változás miatt került sor 
a módosításra. Javasolja az elfogadását. 
 
További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
199/2021. (XI. 25.) határozata 

 
A Fellegvár Óvoda módosított házirendjének elfogadásáról 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fellegvár Óvoda új házirendjét elfogadja 
(A Házirend a határozat mellékletét képezi.) 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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3. Mozdulj Rendes Alapítvány kérelméről 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: Kéri a bizottsági elnökök tájékoztatását a döntésükkel kapcsolatosan. 
 
Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság a járványügyi helyzet okozta gazdasági nehézségek 
miatt, a kért 350.000,- forint helyett 200.000,- forint támogatást javasol. 
 
Gerstmayer Beáta: A Kulturális bizottság a Pénzügyi bizottság javaslata alapján a 350.000,- 
forint támogatási kérelmet nem fogadta el.  
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
200/2021. (XI. 25.) határozata 

 
A Mozdulj Rendes Alapítvány 2022. évi támogatási 

kérelméről 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. úgy dönt, a Mozdulj Rendes Alapítvány (2500 Esztergom, Vasas utca 18.) 
támogatási kérelmét elfogadja, és a 2022-ben megrendezésre kerülő 
„Visegrád Running Day, illetve Visegrád Fellegvár Csúcstámadás” 
sportrendezvényeket, rendezvényenként 100.000 forinttal, összesen a két 
rendezvényt 200.000 forinttal támogatja, 

2. a támogatás összegét az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 15. számú 
„működési célú támogatás, pénzeszköz átadás” melléklet 18. sora 
(Csúcstámadás Mozdulj Rendes Alapítvány) terhére biztosítja, 

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert a Mozdulj Rendes Alapítvánnyal 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 
  Határidő: azonnal 
  Felelős: Eőry Dénes polgármester 
  Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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4. A Figyelj Rám Közhasznú Egyesület beszámolójának elfogadásáról, és az egyesülettel 
történő szerződésmódosításról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: Miután megköszöni az egyesület munkáját, tájékoztatást kér a bizottsági 
döntésekről. 
 
Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság elfogadta a beszámolót, és javasolja a szállítási díjról 
szóló szerződésmódosítás elfogadását is. 
 
Bártfai István: A Népjóléti bizottság szintén elfogadta a beszámolót, illetve a 
szerződésmódosítást. 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
201/2021. (XI. 25.) határozata 

 
Figyelj Rám Közhasznú egyesület beszámolójának elfogadásáról, és az egyesülettel 

történő szerződésmódosításról 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1. a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület CsereMatyi Bölcsőde beszámolóját a 2020. 09. 01. 

- 2021. 09. 31. nevelési évben végzett tevékenységéről elfogadja, 
2. a Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel kötött szállítási szerződésben O. N. esetében 400-

500 Ft. közötti üzemanyag ár tekintetében 110 Ft/km-ben, 500 Ft. feletti üzemanyag ár 
tekintetében 120 Ft/km-ben állapítja meg a szállítás díját, B. D. esetében 500 Ft-ig az 
üzemanyag ár esetében, a szállítást 150 Ft/ km-ben, 500 Ft.  feletti üzemanyag ár 
tekintetében 160 Ft/km-ben állapítja meg. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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5. Dunakanyar Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására 

létrejött Önkormányzati Társulás (DÖT) megszüntetéséről 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: A Társulási Tanács javaslata a Társulás megszüntetése, a pénzügyi és népjóléti 
bizottság tárgyalta, kéri az elnökök tájékoztatását. 
Schandl Jánosné és Bártfai István elmondja, mindkét bizottság javasolja a megszüntetést. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
202/2021. (XI. 25.) határozata 

 
Dunakanyar Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására létrejött 

Önkormányzati Társulás (DÖT) megszüntetéséről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a Dunakanyar Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására 

Létrejött Önkormányzati Társulás („DÖT”) (törzskönyvi azonosító száma: 794541; 
adószáma: 15794543-1-13) (alapító) tagja, hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény (Mötv.) IV. fejezete, 91. §. b) pontja és egyéb vonatkozó 
rendelkezései alapján a Dunakanyari Önkormányzati Társulás néven önálló jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás közös megegyezéssel és egyező 
akarattal jogutód nélküli megszűntetésével egyetért, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a megszűntető megállapodás aláírására. 
 

 

Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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6. Magyar László Tornacsarnok Vállalkozási Szerződés II. ütemhez kapcsolódó 

pótmunka elfogadásáról 
    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: A II. ütem folyamatban van, a kivitelező az időközben felmerülő pótmunkákra 
árajánlatot nyújtott be. A forrás a támogatásból rendelkezésre áll. A pénzügyi, illetve 
városfejlesztési bizottság tárgyalta, kéri az elnökök tájékoztatását a döntésről. 
 
Schandl Jánosné és Abonyi Géza elmondja, a testnevelő tanárokkal való megbeszélés után, 
illetve, hogy mielőbb befejeződjön a felújítás, mindkét bizottság javasolja a pótmunkák 
elfogadását. 
 
További hozzászólás nem érkezett, így szavazás következett. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
203/2021. (XI. 25.) határozata 

 
 

Magyar László Tornacsarnok Vállalkozási Szerződés II. ütemhez kapcsolódó 
pótmunka elfogadásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1.  a Magyar László Tornacsarnok felújítása II. ütemhez kapcsolódóan elfogadja a 

Constructor Domini Kft., a határozat mellékletét képező ajánlatát, ajánlatuk alapján 
Vállalkozási Szerződést köt, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést megkösse, 
3. a szerződés megkötéséhez szükséges forrást az 1454/2021. (VII. 12.) Korm. 

határozat 1.3. a) pontban szereplő összegnek a költségvetési rendeletbe történő 
betervezésével biztosítja, 

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

 
 
 
 
7. Költségvetési rendeletben rögzített jutalomkeret intézményi felhasználásáról 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: A pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri a tájékoztatást a döntésről. 
 



 9 

Schand Jánosné elmondja, a bizottsági ülésen nem született döntés, abban maradtak, az összes 
képviselő bevonása szükséges az egységes álláspont kialakításához. 
 
A képviselők hosszas megbeszélés után kérik a határozati javaslat módosítását, mely szerint a 
jutalomkeretből 10 millió forint fizethető ki, felosztásáról a következő ülésen hoznak döntést 
(pénzügyi bizottság és a testület tagjai együttesen) illetve javasolják a bérmegtakarítás 
összegét visszahelyezni a tartalékalapba. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
204/2021. (XI. 25.) határozata 

 
Költségvetésben rögzített jutalomkeret intézményi felhasználásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  a 2021. évi költségvetési rendeletben meghatározott jutalomkeretből 10.000.000 forint 
összeget engedélyez kifizetni,  

2. az intézményi bérmegtakarításokat az intézményektől elvonja, 
3. a keret felosztását a képviselőkkel kibővített Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utalja. 

 
 

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

 
 
 

Egyebek:  
• Csukavölgy utcai munkálatok, mint csatornázás, vízelvezető árok javítása, 

aszfaltozás: a támogatások megszerzése még folyamatban van, 
• strand helyzet: megvan a jogerős építési engedély, hamarosan kezdődik a 

kivitelezés, 
• közmeghallgatás: a képviselők egyhangúlag megszavazzák az időpontot, mely 

december 20. 18:00 óra. 
• a villamosenergia szerződésről szóló 195/2021. (XI. 16.) határozat módosítási 

javaslata. 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    16-Ny /2021. 
Határozatok száma: 206-209 /2021. (XI. 29.)  
Rendelet száma:  - 
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2021. november 29-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

 
 
 
 

 
1. Villamos energia szerződésről 
 
2. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi 

létesítmény építése/felújítása – 2021 című MFP-UHK/2021 kódszámú 
pályázat keretében Visegrád, Mozi köz – Tornacsarnok közötti összekötő út 
kivitelezésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 

 
3. Polgármesteri jutalomról 

 
        pótnapirend: 2021. évi jutalomkeret felhasználásáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 29-én 
08:45 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly 
Abonyi Géza 
Anda Bálint 
Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 
Schandl Jánosné 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
Zámodics Péter pü.vez. 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 
testület 7 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.  
Kéri pótnapirendi pontnak felvenni a 2021. évi jutalomkeret felhasználásának tárgyalását. 
A módosítást, illetve a módosított napirendet a testület egyhangúlag elfogadja.  
 
1. Villamos energia szerződésről 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: Az összes fogyasztási helyre az egyetemes szolgáltatási szerződéshez az ajánlat 
megérkezett az OLC System energia kereskedőtől, a szerződés átkötésekhez szükség van a 
195/2021. (XI. 16.) határozat módosítására. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

206/2021. (XI. 29.) határozata 
 

Villamos energia szerződésről 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 195/2021. (XI. 16.) határozat 
5. pontját az alábbira: 
„felkéri az OLC System kereskedőt, hogy a szerződés átkötéseket az önkormányzat 
megbízásából intézze, ajánlata alapján szerződésenként 100.000 forint + áfa, azaz összesen 
400.000 forint + áfa összegért, az általános tartalék terhére.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
 
2. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi 

létesítmény építése/felújítása – 2021 című MFP-UHK/2021 kódszámú pályázat 
keretében Visegrád, Mozi köz – Tornacsarnok közötti összekötő út kivitelezésére 
érkezett árajánlatok elbírálásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: Árajánlatok lettek bekérve a Mozi köz -Tornacsarnok közötti összekötő út 
kivitelezésre, 3 érvényes ajánlat érkezett, a legkedvezőbb a GEOSZOLG Kft.-től. Kéri a 
határozati javaslat elfogadását. 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2021. (XI. 29.) határozata 

 
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi 

létesítmény építése/felújítása – 2021 című MFP-UHK/2021 kódszámú pályázat 
keretében Visegrád, Mozi köz – Tornacsarnok közötti összekötő út kivitelezésére 

érkezett árajánlatok elbírálásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  úgy dönt, hogy Visegrád, Mozi köz – Tornacsarnok közötti összekötő út 
kivitelezésére érkezett árajánlatok tekintetében - a határozat mellékletét képező 
árajánlatban szereplő tartalommal – Geoszolg Kft. (2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u. 
2.) bízza meg a 2021. november 24. napján kelt árajánlata alapján, nettó 31.467.000.- 
Ft +27% Áfa, mindösszesen 39.963.090.- Ft összegben a pályázati támogatás terhére, 
amennyiben a forrás rendelkezésre áll, 

2. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Geoszolg Kft.-vel Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a Vállalkozási Szerződést kösse meg.  

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

Előterjesztő: Schuszterl Károly alpolgármester 
 
Schüszterl Károly: Elmondja, 1 havi jutalmat javasol a polgármesternek, a Pénzügyi 
bizottság tárgyalta, felkéri elnökasszonyt a tájékoztatásra. 
 
Schandl Jánosné: A bizottság javasolja a dolgozókéhoz hasonlóan, az 1 havi bér 66%-át 
kifizetni. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2021. (XI. 29.) határozata 

 
Polgármesteri jutalomról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Eőry Dénes polgármester részére 1 havi 
illetményének 66 %-ának megfelelő jutalmat állapít meg, a polgármesteri munka 
elismeréseként, a normatív jutalmak kiadási előirányzat terhére. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Schüszterl Károly alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
Abonyi Géza távozott az ülésről. 
 
 
pótnapirend: 2021. évi jutalomkeret felhasználásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: Elmondja, a testület a 204/2021. (XI. 25.) határozatot kívánja módosítani úgy, 
hogy az intézményekben megtakarított bérmaradványt kiegészíti 10.007.000,- forintra, a 
fennmaradó összeget pedig a tartalékkeretbe helyezi. 
 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
209/2021. (XI. 29.) határozata 

 
Költségvetésben rögzített jutalomkeret intézményi felhasználásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 204/2021. (XI. 25.) határozat 1-2. 
pontjait az alábbira: 
„1. a 2021. évi költségvetésben rögzített jutalomkeret felhasználásához az intézményi 
bérmegtakarítás összegét kiegészíti 10.007.000 forint összegre, ezt engedélyezi kifizetni, 
2. a fennmaradó összeget a tartalékkeretbe helyezi.” 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
Egyebek:  

• Járdák felújítása pályázatokról 
• Mátyás király utcai közvilágítás problémáiról 
• bicikli pumpapályáról 
• béremelések, jutalmak kifizetésének korlátozása SZMSZ-ben 

 
 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
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    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    17-Ny /2021. 
Határozatok száma: 210-228 /2021. (XII. 16.)  
Rendelet száma: 11/2021. (XII. 16.)   
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2021. december 16-án megtartott nyílt üléséről 

 
 

• Napirend előtt: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló, tájékoztató a két 
ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 
1. Költségvetési rendelet módosításáról 

 
2. A Képviselő-testület 2022. évi munkatervéről 

 
3. A 2022. évi Belső Ellenőrzési Tervről, és a 2022-2025. évekre szóló Belső 

Ellenőrzési Stratégiai Tervről 
 

4. A Danubia Televízió 2022. évre vonatkozó támogatási kérelméről 
 

5. Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása - 2021 című, MFP 
pályázat keretében megvalósítandó Mátyás király utca felújítandó 
járdaszakasz anyagköltségére és kivitelezésére érkezett árajánlatok 
elbírálásáról 
 

6. A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása keretében kiadott, belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
jogcímen, az Ebr42 520 350 igényazonosítójú számú pályázat keretében 
elnyert Királyi Palotával szemközti (Visegrád 55 hrsz-ú Fő utcai) járda és a 
Széchenyi utcai járda (Visegrád 301/1 hrsz) felújításáról – Kápolnától a 
patakig 

 
7. A Kálvária felújításának tervezésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 

 
8. Visegrád Sportjáért Közalapítvány létesítő okirat módosítása 

 
9. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Kommunális eszköz 

beszerzése – 2021. című, MFP-KOEB2021 kódszámú pályázat keretében 
beérkezett árajánlatok elbírálásáról 
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10. Névhasználati kérelemről 
 

11. A Polgármesteri Hivatalban 2022. évben igazgatási szünet elrendeléséről, 
valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről 
 

12. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról 
 
13. A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással 

kapcsolatos döntésekről 
 

14.  A „Zöld-ház” külső homlokzat felújításának tervezésére érkezett árajánlatok 
elbírálásáról 
 

15. A polgármesteri nyelvvizsgapótlék megállapításáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 16-án 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 
Abonyi Géza 
Anda Bálint 

    Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 

    Schandl Jánosné 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
Zámodics Péter mb. aljegyző pénzügyi vezető 
 
 

Meghívott:                              Tóth Csilla  - Danubia Tv 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket, televíziónézőket.  Megállapítja, a testület 7 fővel jelen 
van, határozatképes, az ülést megnyitja.  
A napirendek előtt elmondja, az előző rendes testületi ülés óta a meghozott 13 határozatból 13 
végrehajtásra került.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

210/2021. (XII. 16.) határozata 
 

A két ülés között hozott képviselő-testületi határozatok elfogadásáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2021. november 25. – 2021. 
december 16. közötti időszakban hozott döntéseiről a beszámolót és a polgármesteri 
tájékoztatót. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
Eőry Dénes: A napirend elfogadása következik. Ügyrendi javaslata a 5. és 11. napirendi pont 
levétele, illetve 3 új napirendi pont felvétele: 

• a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással 
kapcsolatos döntések 

•  a „Zöld-ház” külső homlokzat felújításának tervezésére érkezett árajánlatok 
elbírálása 

• A polgármesteri nyelvvizsgapótlék megállapítása 
 
 
A testület a módosítást, majd a módosított napirendet egyhangúan 7 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
 
 
1. Költségvetési rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Sok módosítás nem 
történt, megkaptuk a V4 pavilonra a támogatást, illetve a tartalékkeret alakulása változott.  
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítást elfogadta. 
 
 
A 11/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
2. A Képviselő-testület 2022. évi munkatervéről 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: Az Ügyrendi és Népjóléti bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
211/2021. (XII. 16.) határozata 

 
A Képviselő-testület munkatervéről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. Visegrád Város Önkormányzat 4/2011. (III. 24.) sz. Rendelete a Képviselő-testület és 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról 8. § 1. pontja alapján éves munkaterv 
alapján tartja üléseit, 

2. a 2022. évi munkatervet a határozat melléklete tartalmazza, 
3. a képviselő-testületi ülések hetében – a bizottságok által meghatározott időpontban, és 

napokon – a Képviselő-testület bizottságai ülést tartanak. 
 
 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
3. A 2022. évi Belső Ellenőrzési Tervről, és a 2022-2025. évekre szóló Belső Ellenőrzési 

Stratégiai Tervről 
Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság tárgyalta, változtatás nélkül elfogadta.  
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Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
212/2021. (XII. 16.) határozata 

 
Visegrád Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervéről, Belső Ellenőrzési 

Stratégiai Tervéről a 2022-2025. közötti évekre 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja Visegrád Város Önkormányzata 
2022. évi Belső Ellenőrzési tervét, Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervét a 2022-2025. közötti 
évekre. 
(Az ellenőrzési tervet, stratégiai tervet a határozat melléklete tartalmazza.) 
 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

4. A Danubia Televízió 2022. évre vonatkozó támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: A Pénzügyi és a Kulturális bizottság is tárgyalta, felkéri Gerstmayer Beátát a 
tájékoztatásra. 
 
Gerstmayer Beáta: Mindkét bizottság javasolja a támogatást, de tolmácsolja a két 
bizottságon keresztül a lakosság kérését, hogy a közvetítések hamarabb kerüljenek adásba. 
 
Tóth Csilla: Elmondja, a csúszások többnyire betegségek, és az alacsony létszám miatt 
történtek, illetve előfordult emberi mulasztás is, melyért utólag elnézést kér. A jövőben 
igyekezni fognak maximum 3-4 napon belül teljesíteni. 
 
Eőry Dénes: a Danubia Televízió mivel kis létszámmal dolgozik, nagyobb türelemmel kell 
lennünk, nagy teljesítmény a Danubia Televíziótól ez a munka, nem lehet összevetni az 
országos csatornákkal. 
Szavazás. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
213/2021. (XII. 16.) határozata 

 
Danubia Televízió 2022. évre vonatkozó támogatási kérelméről 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (2022 Tahitótfalu, Mátyás király 

út 3., képviseli: Tóth Csilla ügyvezető) Danubia Televízió működését a jövőben is 
fenn kívánja tartani – elismerve ezzel a műsorszolgáltató helyi és kistérségi szinten 
végzett közösségi értékteremtő munkáját - ennek érdekében a Danubia Televízió 
működését a 2022-es évben 3.975.000.- Ft-tal támogatja, 

2. a támogatás összegét az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére biztosítja, 
3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 
 
(A támogatási szerződés a határozat mellékletét képezi.) 

 
Határidő: szerződéskötésre advent harmadik vasárnapja 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
5. Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása - 2021 című, MFP pályázat 

keretében megvalósítandó Mátyás király utca felújítandó járdaszakasz 
anyagköltségére és kivitelezésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: A Pénzügyi bizottság tárgyalta, javasolja a szükséges építőanyag megvásárlását 
a pályázati bruttó 5 millió forintból, majd vizsgálja meg, milyen módon épülhet meg a járda a 
legköltséghatékonyabban. 
Felkéri Schüszterl Károlyt és a főépítészt a beszerzésre. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
214/2021. (XII. 16.) határozata 

 
 

Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása -2021 című, MFP pályázat 
keretében megvalósítandó Visegrád, Mátyás király utca felújítandó járdaszakasz 

anyagköltségéről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1) úgy dönt, a Visegrád Mátyás király utca felújítandó járdaszakasz anyagköltségére 
nyert bruttó 4.999.565 Ft. összegben térkövet vásárol, 

2) megbízza Schüszterl Károly alpolgármestert, és Füzes András főépítészt a megfelelő 
térkő beszerzésével. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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6. A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

keretében kiadott, belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen, az Ebr42 
520 350 igényazonosítójú számú pályázat keretében elnyert Királyi Palotával 
szemközti (Visegrád 55 hrsz-ú Fő utcai) járda és a Széchenyi utcai járda (Visegrád 
301/1 hrsz) felújításáról – Kápolnától a patakig 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet 
javasolja elfogadásra, melyet Ádám Tamás nyújtott be mindkét járdaszakasz felújítási 
munkáira. 
 
További hozzászólás nem érkezett, így szavazás következett. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
215/2021. (XII. 16.) határozata 

 
A Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
keretében kiadott, belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen, az Ebr42 520 350 

igényazonosítójú számú pályázat keretében elnyert Visegrád, Királyi Palotával 
szemközti (55 hrsz-ú Fő utcai) járda felújításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy Visegrád, Királyi Palotával szemközti (55 hrsz-ú Fő utcai) felújítandó 
járdaszakasz kivitelezésére érkezett árajánlatok tekintetében - a határozat mellékletét 
képező árajánlatban szereplő tartalommal – Ádám Tamást (2023 Dunabogdány, 
Óvoda utca 16.) bízza meg árajánlata alapján, 12.356.300.-Ft +27% Áfa, 
mindösszesen 15.692.501.-Ft összegben, 

2. a Visegrád Királyi Palotával szemközti (55 hrsz-ú Fő utcai) járdaszakasz felújításához 
/a pályázatban vállalt önerőt, bruttó 6.505.194.- Ft-ot és az áremelkedés miatt 
keletkezett önerőt, bruttó 2.682.113.- Ft-ot/mindösszesen bruttó 8.187.307 Ft-ot 
tervez biztosítani Visegrád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletében,  

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy Ádám Tamás egyéni vállalkozóval 
Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést kösse meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
216/2021. (XII. 16.) határozata 

 
A Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
keretében kiadott, belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen, az Ebr42 520 350 

igényazonosítójú számú pályázat keretében elnyert Visegrád, Széchenyi utcai járda 
(301/1 hrsz) kápolnától a patakig felújításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy Visegrád, Széchenyi utcai járda (301/1 hrsz) felújítása – 
kápolnától a patakig terjedő felújítandó járdaszakasz kivitelezésére érkezett 
árajánlatok tekintetében - a határozat mellékletét képező árajánlatban 
szereplő tartalommal – Ádám Tamást (2023 Dunabogdány, Óvoda utca 
16.) bízza meg az árajánlata alapján, 5.786.300- Ft +27% Áfa, 
mindösszesen 7.348.601.- Ft összegben, 

2. a Visegrád Széchenyi utcai járda (301/1 hrsz) felújításához /a pályázatban 
vállalt önerőt, bruttó 3.106.547.- Ft-ot és az áremelkedés miatt keletkezett 
önerőt, bruttó 1.135.507.- Ft-ot/ mindösszesen bruttó 4.242.054 Ft-ot 
tervez biztosítani Visegrád Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében,  

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy Ádám Tamás egyéni 
vállalkozóval Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási 
szerződést kösse meg.  

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

 
 
 
7. A Kálvária felújításának tervezésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: A kálvária felújítására 20.000.000.- forint támogatást kapott az önkormányzat. 
A tervezésre árajánlatok lettek bekérve, a Pénzügyi bizottság tárgyalta, javasolja a 
legkedvezőbb ajánlatott tevő MeViTo Kft. megbízását.  
 
Gerstmayer Beáta: Elmondja, a felújítást össze lehetne kötni az idén megtartandó Viktorin 
emlékévvel. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
217/2021. (XII. 16.) határozata 

 
A Kálvária felújításának tervezésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy a Kálvária felújításához szükséges tervdokumentáció elkészítésével - a 
határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal – a MeViTo 
Mérnökiroda Kft.-t (2085 Pilisvörösvár, Harcsa köz 1.) bízza meg a 2021. december 
8. napján kelt árajánlata alapján, 1.350.000.-Ft+27% Áfa, mindösszesen 1.714.500.-Ft 
összegben, 

2. a Visegrád Kálvária felújításához szükséges tervdokumentáció elkészítésére Visegrád 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 
1.714.500 Ft-ot biztosítja az általános tartalék kiadási előirányzat terhére, 

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

 
Határidő: tervezési szerződés megkötése advent harmadik vasárnapja 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

 
 
8. Visegrád Sportjáért Közalapítvány létesítő okirat módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
Eőry Dénes: A Kulturális, illetve a Pénzügyi bizottság is tárgyalta, elfogadásra javasolják a 
határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
218/2021. (XII. 16.) határozata 

Visegrád Sportjáért Közalapítvány (székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81.; nyilvántartási 
szám: 13-01-0000915) kuratóriumi tagjának és elnökének visszahívásáról és kuratórium 

tag és elnök megbízásáról, valamint a létesítő okirat módosításáról 

Visegrád Város Képviselő-testülete: 

1. a Visegrád Sportjáért Közalapítvány kuratóriumából Bálint Zsoltot (születési neve: 
Bálint Zsolt; születési hely és idő: Szentendre, 1968. 10. 12., anyja neve: Gerstmayer 
Borbála; lakhely: 2025. Visegrád, Berkenye u. 10.) kuratóriumi tagot (titkárt) 
visszahívja, 

2. a Visegrád Sportjáért Közalapítvány kuratóriuma új tagjának (titkárának) Bártfai 
Istvánt (születési neve: Bártfai István; születési hely és idő: Zebegény, 1967. 03. 19.; 
anyja neve: Balog Borbála; lakhely: 2025 Visegrád, Malomhegy u. 3.) határozatlan 
időre kinevezi és megbízza, 
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3. a Visegrád Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi elnökét Dobó Istvánt (születési neve: 
Dobó István; születési hely és idő: Balassagyarmat, 1951. 07. 17., anyja neve: Kovács 
Márta Mária; lakhely: 2025. Visegrád, Mátyás király utca 6/a.) visszahívja, 

4. a Visegrád Sportjáért Közalapítvány kuratórium új elnökének a mai nappal Gyurián 
Zoltánt (születési neve: Gyurián Zoltán; születési hely és idő: Budapest, 1991. 09. 12.; 
anyja neve: Götschák Mária; lakhely: 2025 Visegrád, Duna utca 6.) határozatlan időre 
kinevezi és megbízza, 

5. felkéri Eőry Dénes polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

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

 
 
9. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése – 

2021. című, MFP-KOEB2021 kódszámú pályázat keretében beérkezett árajánlatok 
elbírálásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
 
Eőry Dénes: A Pénzügyi bizottság tárgyalta, illetve ifj. Schüszterl Károllyal is egyeztetve lett 
néhány módosítás. Kéri a legjobb ajánlatott tevő Petrányi Autó Kft. árajánlatát elfogadni. 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
219/2021. (XII. 16.) határozata 

 
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése – 2021. 

című, MFP-KOEB2021 kódszámú pályázat keretében beérkezett árajánlatok 
elbírálásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, a Ford Petrányi ajánlatát fogadja el, Ford Transit V363MCA gépjárművet 
vásárol, az ajánlatnak megfelelően, 

2. felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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10. Névhasználati kérelemről 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
 
Eőry Dénes: A Natursystem Kft. névhasználati kérelmét (visegrádi bor, Visegrád Város Bora, 
Visegrád Cuvée) a Városfejlesztési bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra, kéri a termék 
időnkénti minőségellenőrzését, megfelel-e a névhasználat feltételeinek. 
 
 
 
További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
220/2021. (XII. 16.) határozata 

 
névhasználati kérelemről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. úgy dönt, engedélyezi a Natursystem Kft. (2025 Visegrád, Mátyás kir. út 2.) részére a 
„visegrádi bor”, Visegrád Város Bora”, „Visegrád Cuvée” kifejezések kereskedelmi 
használatát, 

2. a névhasználati engedély határozatlan időtartamú, 
3. felkéri Eőry Dénes polgármestert, hogy az engedélyről a testületi határozatnak 

megfelelően írásban értesítse a Natursystem Kft. képviselőjét. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
11. A Polgármesteri Hivatalban 2022. évben igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

munkaszüneti napok körüli munkarendről 
Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 

  
Eőry Dénes: A Pénzügyi bizottság, illetve a Népjóléti, Ügyrendi bizottság tárgyalta, 
tájékoztatásuk szerint elfogadásra javasolják. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
221/2021. (XII. 16.) határozata 
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A polgármesteri hivatalban 2022. évben igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 
munkaszüneti napok körüli munkarendről 

Visegrád Város Képviselő-testülete: 

1.  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban 2022. július 25. 
napjától 2022. augusztus 5. napjáig, 2022. december 19-től 2022. december 30. 
napjáig igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri 
Hivatal zárva tart, 

2. az innovációért és technológiáért felelős miniszter 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelete 
alapján elrendelt szombati munkanapokon a Polgármesteri Hivatal munkaideje 2022. 
március 26-án szombaton, és 2022. október 15-én szombaton 08:00-tól 12:00-ig tart, 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot és a 
társszerveket előzetesen tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
12. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

dr. Szabó Ferenc: Ezúton is köszöni a kollegák egész éves munkáját. A Pénzügyi bizottság, 
illetve a Népjóléti, Ügyrendi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
222/2021. (XII. 16.) határozata 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról 

Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról a 
beszámolót. 

(A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi.) 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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13. A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással 

kapcsolatos döntésekről 
Előterjesztő: Eőry Dénes 

 
Eőry Dénes: Döntést kérek a Társulás 2021. évi költségvetési módosításáról, belső 
ellenőrének kiválasztásáról, 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról, illetve az 
SZMSZ-ének elfogadásáról. A bizottságok tárgyalták, elfogadásukat javasolják. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
223/2021. (XII. 16.) határozata 

 
Döntés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

2021. évi költségvetési határozatának módosításáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 3/2021.(III.11.) sz. Társulási tanácsi 
határozatának módosítását akként, hogy a Társulás 2021. évi elemi költségvetésének 
főösszegét 216 894 eFt-ban határozza meg az alábbi bontásban: 
 
- működési célú bevétel: 210 196 eFt 
- finanszírozási bevétel:      6 698 eFt 
- működési kiadások:      212 459 eFt 
- felhalmozási kiadások:     4 435 eFt 
 

Határidő: 2021. december 20. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
224/2021. (XII. 16.) határozata 

 

Döntés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás belső 

ellenőrének kiválasztásáról 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Társulás és a 
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény belső ellenőrzési feladatai ellátására 
megbízási szerződést kössön a SZAHK-ÉRTELEM Kft-vel (székhely: 9700 Szombathely, 
Felsőbüki Nagy Pál utca 29., cégjegyzékszám:18 09 108013., adószám:14354113-1-18.,) éves 
szinten nettó 400.000, - Ft. + ÁFA (nettó 33.333, - Ft./hó) összegű díjazásért. 
 
 
 
Határidő: 2021. december 20. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
225/2021. (XII. 16.) határozata 

 

 
 
Döntés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2022. évi 

belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2022. évi belső ellenőrzési 
tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
 
Határidő: 2021. december 20. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
226/2021. (XII. 16.) határozata 

 
Döntés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadásáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 
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Határidő: 2021. december 20. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
14. A „Zöld-ház” külső homlokzat felújításának tervezésére érkezett árajánlatok 

elbírálásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes 
 

Eőry Dénes: A „Zöld-ház” külső homlokzatának felújítására az önkormányzat pályázaton 
nyert 25 millió forintot. Az első lépés a tervek elkészítése, melyre árajánlatok lettek bekérve. 
A Városfejlesztési bizottság tárgyalta, javasolja a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Stabil 
Mérnökiroda Kft. ajánlatát elfogadni. 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
227/2021. (XII. 16.) határozata 

 
A „Zöld-ház” külső homlokzat felújításának tervezésére érkezett árajánlatok 

elbírálásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy a „Zöld-ház” külső homlokzat felújításához szükséges 
tervdokumentáció elkészítésével a Stabil Mérnökiroda Kft-t (2500 Esztergom, IV. 
Béla király utca 4.) bízza meg a 2021. december 14. napján kelt árajánlata alapján, a 
tervezői művezetést az ajánlatból leszámítva bruttó 2.031.818 áron, 

2. a „Zöld-ház” külső homlokzat felújításához szükséges tervdokumentáció elkészítésére 
Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelete biztosítja az általános tartalék kiadási előirányzat terhére,  

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

 
 

Határidő: tervezési szerződés megkötése január 10. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
15. A polgármesteri nyelvvizsgapótlék megállapításáról 

Előterjesztő: Schüszterl Károly 
 

Schüszterl Károly: A polgármesternek a törvény nyelvpótlékot állapít meg. Az alakuló 
ülésen a pótlék a Kttv. által meghatározott illetményalap szerint lett megállapítva, nem pedig 
a Testület által megszavazott önkormányzati illetményalap szerint. 
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Ennek kéri kompenzálását 2019-2021. évekre. 
 
Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság tárgyalta, javasolja a határozat elfogadását. 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
228/2021. (XII. 16.) határozata 

 
A polgármesteri nyelvvizsgapótlék megállapításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Eőry Dénes polgármester 
nyelvvizsgapótlékát 33.000 Ft-ban állapítja meg, a 2019-2021. évben keletkezett 
különbözetet, 190.845 Ft-ot személyi kiadási előirányzat terhére biztosítja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Schüszterl Károly alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

 

 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    18/2021. 
     
   
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2021. december 20-án megtartott közmeghallgatásról 

 
 
 
 

 
1. Közmeghallgatás 

 



 

 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 20-án 18:00 
órakor a Duna Moziban megtartott közmeghallgatásról. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 
Abonyi Géza 
Anda Bálint 

    Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 

    Schandl Jánosné 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Résztvevők: kb. 20 fő 
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KÖZMEGHALLGATÁS 
 

 
Eőry Dénes köszönti a megjelent polgárokat a decemberi, éves közmeghallgatáson.  
Vetítésre kerül egy videofilm, mely a választás óta eltelt időszak fejlesztéseit mutatja be 
részletesen.  
A vetítés után a Sándor Miklós érdeklődő a következő témákban tesz fel kérdéseket: 
 oszlopok lecserélése 
 út pályázatok 
 Rév utcai zebra 
 aluljárók felújítása 
 nagyparkoló közvilágítása  

 
Eőry Dénes polgármester válaszai után Bálint Zsolt érdeklődő az alábbi témákat érinti: 
 leégett tároló/rendezvényház biztosítása 
 Fő utcai közúti táblák visszahelyezése 

 
 
 
 
 
Mivel több hozzászólás, kérdés nem érkezett, Eőry Dénes megköszönte a részvételt, és 
közmeghallgatást bezárta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc  
   polgármester                                    jegyző   
 


