
KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

146/2022. (XI. 24.) határozata 
 

A két ülés között hozott képviselő-testületi határozatok elfogadásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2022. szeptember 28 – 2022. 
november 24. közötti időszakban hozott döntéseiről a beszámolót és a polgármesteri 
tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Varga Imre jegyző 

 
 
 

Eőry Dénes          Dr. Varga Imre  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. november 24. 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

147/2022. (XI. 24.) határozata 
 

Beszámoló az Önkormányzat 2022. III. negyedéves gazdálkodásáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Visegrád Város 
Önkormányzatának 2022. évi III. negyedéves beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Varga Imre jegyző, Zámodics Péter pénzügyi csoportvezető 
 
 
 
 

 
Eőry Dénes          Dr. Varga Imre  

    polgármester             jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. november 24. 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2022. (XI. 24.) határozata 
 

 Az igazgatási szünet elrendeléséről 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 2022. december 22-től 2023. 
január 6-ig tartó időszakra Visegrád Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra kiterjedő 
hatállyal igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás 
szünetel, de amennyiben a közfeladatok zavartalan ellátásához szükséges, úgy a Hivatal 
ügyeletet tart. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Varga Imre jegyző 

 
 
 

Eőry Dénes          Dr. Varga Imre  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. november 24. 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2022. (XI. 24.) határozata 
 

Költségvetési rendeletben rögzített jutalomkeret intézményi felhasználásáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi 
költségvetési rendeletben meghatározott éves jutalomkeret átcsoportosításával engedélyezi 
az önkormányzat intézményei számára bruttó 150.376,- Ft jutalom kifizetését a 2022. július 
1 napján jogviszonyban, illetve a mai napig állományban lévő dolgozói részére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Varga Imre jegyző 
 

 
 
 
 

Eőry Dénes          Dr. Varga Imre  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. november 24. 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 150/2022. (XI. 24.) határozata 
 

Költségvetési rendeletben rögzített jutalomkeret intézményi felhasználásáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Eőry Dénes polgármester részére 157.376 
Ft jutalmat állapít meg, a polgármesteri munka elismeréseként, a normatív jutalmak kiadási 
előirányzat terhére. 

 
Határidő: azonnal 

  Felelős: Schüszterl Károly alpolgármester 
  Végrehajtásért felelős: dr. Varga Imre jegyző 

 
 

 
Schüszterl Károly          Dr. Varga Imre  

      alpolgármester             jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. november 24. 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 151/2022. (XI.24.) határozata 
 

Visegrád Város közvilágítása LED-es korszerűsítésének tervezési és kivitelezési 
munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására érkezett árajánlatok 

elbírálásáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1.  úgy dönt, hogy Visegrád Város közvilágításának LED-es korszerűsítésének tervezési 

és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában 
érkezett árajánlatok tekintetében, az Energy-Plan Tervező és Szolgáltató Kft.-t (2039 
Pusztazámor, Dobó István utca 1/B.) bízza meg, a 2022. november 15. napján kelt 
árajánlata alapján, nettó 900.000-Ft. + 27 % áfa, bruttó 1.143.000.- Ft összegben, 

2. a szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetés „Általános tartalékok” kiadási 
előirányzatáról biztosítja, 

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy az Energy-Plan Tervező és Szolgáltató 
Kft.-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében a szerződést kösse meg.  

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Varga Imre jegyző 

 
 
 
 
 

Eőry Dénes          Dr. Varga Imre  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. november 24. 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének   

152/2022. (XI. 24.) határozata 
 

A Visegrád 811/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy pályázat útján 
értékesíteni kívánja a tulajdonostársakkal együtt az Önkormányzat 1/2 tulajdonában, 
tulajdonostársak 1/4 -1/4 tulajdonában álló Visegrád belterület 811/2 helyrajzi számú 1499 
m² alapterületű, belterületi ingatlant. Az ingatlan minimális ára 20.000.000 Ft, azaz 
húszmillió forint. 
 
(A pályázati felhívás jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: pályázat értékelése a 2023. januári képviselő-testületi ülésen 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Dr. Varga Imre aljegyző 

 
 
 
 

Eőry Dénes          Dr. Varga Imre  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. november 24. 



 

Pályázati kiírás 

a Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Visegrád 811/2 hrsz.-ú, belterületi, 1499 
m²-es ingatlan értékesítésére 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyongazdálkodásról szóló 22/2017. (XII. 
14.) önkormányzati rendelete 13. §-a alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 2025 
Visegrád 811/2 hrsz.-ú, belterületi, 1499 m²-es ingatlan, (továbbiakban: Ingatlan) értékesítésére az 
alábbiak szerint: 

1) A pályázatot kiíró neve, székhelye: 
Visegrád Város Önkormányzata 
2025 Visegrád, Fő u. 81. 
 

2) A pályázat célja: önkormányzati ingatlan értékesítése. 
 

3) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános. 
 

4) A pályázat tárgya, az Ingatlan adatai: 
a) az ingatlan megnevezése:  
b) az ingatlan természetbeni címe: 2025 Visegrád, Elsőfeketehegy 
c) az ingatlan helyrajzi száma: 811/2 
d) Telekterület: 1499 m² 
e) az Ingatlanra, részletes építési övezetre vonatkozó előírások a Polgármesteri 

Hivatalban (2025 Visegrád, Fő u. 81.) Füzes András főépítésztől 
(foepitesz@visegrad.hu)  kérhetőek. 
 

5) Ajánlattételi határidő: A pályázatokat zárt borítékban 2023. január 13. napján 12 óráig 
személyesen vagy 2023. január 12. éjfélig lehet postán feladni Visegrád Város 
Polgármesteri Hivatala címére (2025 Visegrád, Fő u. 81.). A zárt borítékra kizárólag az alább 
pályázati jeligét kéri a kiíró feltüntetni: „Vételi ajánlat Visegrád Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő, 2025 Visegrád, 811/2 hrsz-ú ingatlan” 
 

6) A pályázat minimális tartalmi elemei a következők: 
a) a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat, 2 példányban 

aláírva, az ajánlat egy példányát minden oldalon aláírva „eredeti” megjelöléssel kell 
ellátni; 

b) az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó egyösszegû 
megajánlás), 2 példányban aláírva, az ajánlat egy példányát minden oldalon aláírva 
„eredeti” megjelöléssel kell ellátni; 

c) az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan; 
d) az ajánlat első lapja egy ún. felolvasólap legyen, amelyen a következő adatok 

szerepeljenek: 
Cég esetén: 

- Cég neve,  
- székhelye, 
- cégjegyzékszáma, 
- képviselő neve, 
- belföldi adószáma, 
- bankszámlaszáma, 
- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva) 

 

mailto:foepitesz@visegrad.hu


Magánszemély esetén: 
- az ajánlattevő neve és címe, 
- születési neve, 
- születési hely és idő, 
- anyja neve, 
- személyi azonosító jel, 
- adóazonosító jele, 
- bankszámla száma, 
- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva) 

 
7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az 

ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő napon kezdődik. 
8) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során. 
9) Kikiáltási ár: kiíró az ingatlan minimális eladási árát 20.000.000 Ft-ban, azaz húszmillió 

forintban határozza meg. 
10) Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- 

testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő zárt képviselő-testületi ülésen bírálja el.  
A pályázat elbírálás végső határideje – ha jelen kiírás másként nem rendelkezik – határideje: 
2023. 01. 31. 
A beérkezett pályázatokat az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság bontja, értékeli és a 
legmagasabb összegű vételárat tartalmazó ajánlatot javasolja győztesnek kihirdetni. Több 
azonos legmagasabb ajánlat esetén a Bizottság versenytárgyalást folytat a pályázókkal, ahol 
minimális licitnövekmény a kezdő eladási ár 5 %-a. Ilyen esetben a versenytárgyalás 
érdekében a pályázati elbírálás végső határideje változhat, a módosítás jogát a kiíró 
fenntartja. 
Amennyiben a veszélyhelyzet miatt a bizottsági ülés/képviselő-testületi ülés nem tartható 
meg, úgy személyes jelenlét helyett, más formában (Skype) kerül az eljárás lefolytatásra. 
A kiíró a fenti eljárásrend alapján lefolytatott pályázat nyertesével adásvételi szerződést köt. 

11) Egyéb információ: 
Az ingatlan a helyszínen bármikor szabadon megtekinthető. 
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül 
is – eredménytelennek minősítheti.  
A pályázati kiírás 2022. 11. 28-án a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Visegrád Város 
Önkormányzat honlapján www.visegrad.hu, a jofogas.hu oldalon és a Visegrádi Hírek 
decemberi számában jelenik meg. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Visegrád 
Város Polgármesterétől kérhető levélben, ill. elektronikus levélben (2025 Visegrád, Fő u. 81., 
polgarmester@visegrad.hu). 
 
Visegrád, 2022. november 24. 
 
 

Eőry Dénes 
Polgármester 

  

http://www.visegrad.hu/
mailto:polgarmester@visegrad.hu


1. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő adatai: 

Cég esetén: 

(Cég) Neve:  

Székhelye:  

Cégjegyzékszám:  

Képviselő neve:  

Belföldi adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

 

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek: 

 

A BÍRÁLATI SZEMPONT MEGNEVEZÉSE  

1.1. Visegrád 811/2 hrsz. ingatlan megvételére tett 
bruttó, egyösszegű megajánlás: 

……………………………..,- Ft  

  

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

Ajánlattevő adatai: 

(Cég) Neve:  

Székhelye:  

Cégjegyzékszám:  

Képviselő neve:  

Belföldi adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

Neve:  

Címe/Székhelye:  

Adóazonosító 
jele/adószáma: 

 

Bankszámlaszáma:  

 

Alulírott, ………………………………… Ajánlattevő a Visegrád Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt 
…………. számú ajánlatkérés ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy  

- miután az Önök ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltam, azokat elfogadom, és az ajánlatkérés 
feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszek az 
ajánlatomban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron. 

- nyertességem esetén kész és képes vagyok az ajánlatban, valamint az ajánlatkérésben előírt 
feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességem esetén vállalom 
az ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését. 

- nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár az ingatlan vételára, a szerződésszerű 
teljesítéssel kapcsolatban felmerülő költséget vállalom. 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

(cégszerű aláírás) 



 

 

3. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő adatai: 

Magánszemély esetén: 

Neve:  

Születési neve:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve  

Személyi azonosító:  

Címe:  

Adóazonosító jele  

Bankszámlaszáma:  

 

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek: 

 

A BÍRÁLATI SZEMPONT MEGNEVEZÉSE  

1.1. Visegrád 811/2 hrsz. ingatlan megvételére tett 
bruttó, egyösszegű megajánlás: 

……………………………..,- Ft  

  

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

aláírás 

  



4. számú melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

Ajánlattevő adatai: 

Neve:  

Születési neve:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve  

Személyi azonosító:  

Címe:  

Adóazonosító jele  

Bankszámlaszáma:  

 

Alulírott, ………………………………… Ajánlattevő a Visegrád Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt 
…………….. számú ajánlatkérés ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy  

- miután az Önök ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltam, azokat elfogadom, és az ajánlatkérés 
feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszek az 
ajánlatomban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron. 

- nyertességem esetén kész és képes vagyok az ajánlatban, valamint az ajánlatkérésben előírt 
feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességem esetén vállalom 
az ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését. 

- nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár az ingatlan vételára, a szerződésszerű 
teljesítéssel kapcsolatban felmerülő költséget vállalom. 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

aláírás 

 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

153/2022. (XI. 24.) határozata 
 

Budenszkiné Toldi Mónika kérelméről 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1.  Úgy dönt, hogy hozzájárul Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában lévő 64/14 

helyrajziszámú ingatlanon álló szintén önkormányzati tulajdonban lévő 25.42 m2 
alapterületű, faépítésű felépítmény közte és Budenszkiné Toldi Mónika között 
határozott időre 2022. november 01-től 2027. október 31-ig tartó bérleti szerződés 
megkötéséhez.  

2. Úgy határoz, hogy a bérlő által havonta fizetendő bérleti díj összege bruttó 57.150,- 
Ft/hó, melyet minden hónap 5-ig átutalással az önkormányzat 11742087-15393788-
00000000 számú számlájára megfizet. 

3. Felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés bérlővel történő megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Varga Imre jegyző 

 
 
 

Eőry Dénes          Dr. Varga Imre  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. november 24. 
 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

154/2022. (XI. 24.) határozata 
 

az 55/2019. (03.27.) önkormányzati határozattal elfogadott 
Visegrád Város Településszerkezeti terve 

módosításáról  
 
1. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 45.§ (1)-(2) bekezdései szerint elfogadja 
Visegrád Város Településszerkezeti terve módosítását jelen határozat 1. és 2. melléklete 
szerint. 
 
2. A Településszerkezeti terv módosításával a magasabb szintű területrendezési tervvel 
való összhang nem változik, az összhang továbbra is fennáll. 
 
3. A Településszerkezeti terv módosítása a biológiai aktivitás érték számítását nem igényli, 
mert új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. 
 
4.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Településszerkezeti terv 
módosításának elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott tervet küldje meg az 
állami főépítésznek és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Varga Imre aljegyző 
 
 
 
 
 Eőry Dénes          Dr. Varga Imre  
    polgármester             jegyző 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. november 24. 
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1. melléklet Visegrád Város Önkormányzatának 154/2022. (XI.24.) számú önkormányzati 
határozatához
Visegrád Város Településszerkezeti tervének módosítása

A módosítás területi hatályát a fehér szaggatott vonal jelöli: 

Készült az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával. 

2. melléklet Visegrád Város Önkormányzatának 154/2022. (XI.24.) számú önkormányzati
határozatához
a Településszerkezeti terv szöveges leírásának módosítása

Visegrád hatályos TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS-a az alábbiak szerint módosul: 

1. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Településközpont
terület” alfejezetben „a településszerkezeti terv változása” alá egy új, harmadik bekezdés
kerül:

- 2022-ben zöldterület kijelölése a településközpont vegyes terület rovására Piac térnél:
31,61 – 0,4 ha = 31,21 ha

2. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Zöldterület”
alfejezetben „a településszerkezeti terv változása” alá egy új, hatodik bekezdés kerül:

- 2022-ben zöldterület kijelölése a településközpont vegyes terület rovására Piac térnél:
74,85+0,4 ha=75,25 ha

3. A Területi mérleg táblázat alá a következő új táblázat kerül
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Területi mérleg a 2022-ben a Piac térnél kijelölt zöldterületi módosítással 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

kisvárosias 
lakóterület 

kertvárosias 
lakóterület 

tel. központ 
vegyes terület 

keresk. szolgáltató 
gazdasági terület 

üdülőházas 
üdülő 
terület 

hétvégi 
házas 
üdülőterület 

beépítésre 
szánt különl. 
terület 

közlekedési 
terület zöld-terület erdő-terület 

mezőgazdaság
i terület 

vízgazdál-
kodási 
terület 

eép. nem szánt 
különl. terület 

2,88 52,44 31,21 3,75 18,74 71,27 61,88 61,85 75,25 2572,59 90,1 280,65 4,37 
242,17 3084,81 

 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, és 

1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2022. (XI. 24.) határozata 
 

Döntés közmeghallgatásról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. december 15-én 17 
órai kezdettel a Pilisi Parkerdő Zrt. (2025 Visegrád, Mátyás király u. 6.) székházában kerül 
megrendezésre a 2022. évi közmeghallgatás. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: dr. Varga Imre jegyző 

 
 
 

Eőry Dénes          Dr. Varga Imre  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. november 24. 
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