




Határozat Cím Feladat Határidő Intézkedés

131/2022. (X. 17.) határozata

Visegrád településrendezési eszközeinek 

(TSZT, HÉSZ) módosítása az Eurovelo 6 

kerékpáros útvonal kialakítása érdekében

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.

Azonnal

A főépítész megküldte az állami 

főépítésznek és az 

államigazgatási szerveknek. A 

településszerkezeti Tervet 

nyilvánossá tettük.

132/2022. (X. 17.) határozata

Csatlakozás Gazdasági és Tudományos 

Társaságok Szövetsége Önkormányzati 

Tagozathoz

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gazdasági

és Tudományos Társaságok Szövetsége Önkormányzati Tagozatának tagjává kíván

válni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a belépéshez szükséges dokumentumokat

aláírja. A Képviselő-testület a szervezet éves tagdíját – 100.000.- Ft (azaz százezer

Forintot) – a költségvetéséből fedezi.

Azonnal

Polgármester Úr aláírta a 

belépéshez szükséges 

dokumetumokat, és átutaltuk 

az éves tagdijat.

133/2022. (X. 27.) határozata
A két ülés között hozott képviselő-

testületi határozatok elfogadásáról

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2022. június 30 –

2022. október 20. közötti időszakban hozott döntéseiről a beszámolót és a

polgármesteri tájékoztatót

Azonnal
További intézkedést nem 

igényel.

134/2022. (X. 27.) határozata
Beszámoló az Önkormányzat 2022. I. 

félévi gazdálkodásáról

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Visegrád Város

Önkormányzatának 2022. évi I. félévi beszámolóját a határozat mellékletét képező

tartalommal.

Azonnal
További intézkedést nem 

igényel.

135/2022. (X. 27.) határozata

A Fellegvár Óvoda 2021/2022. nevelési 

év beszámolójáról, 2022/2023. nevelési 

év munkatervének elfogadásáról

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1.  a Fellegvár Óvoda 2021/2022. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóját,

2. és a Fellegvár Óvoda 2022/2023. nevelési évi munkatervét elfogadja.

Azonnal
További intézkedést nem 

igényel.

136/2022. (X. 27.) határozata
Beszámoló a 2022-es Visegrádi 

Nemzetközi Palotajátékokról

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pro Visegrád

Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi Visegrádi Nemzetközi

Palotajátékokról szóló beszámolóját

Azonnal
További intézkedést nem 

igényel.

137/2022. (X. 27.) határozata
Visegrád Város logójának használati 

kérelméről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. úgy dönt, engedélyezi az Örökerdő Alapítvány (2025 Visegrád, Sziget utca 6.)

részére Visegrád Város címerének használatát,

2. a címer használati engedély a Tündérkertben elhelyezésre kerülő információs

táblákra vonatkozik,

3. felkéri Eöry Dénes polgármestert, hogy az engedélyről a testületi határozatnak

megfelelően írásban értesítse az Örökerdő Alapítvány képviselőjét.

Azonnal
A kérelmezőt értesítettük a 

döntésről.

 138/2022. (X.27.) határozata

Visegrád, Rigó utcai szennyvízelvezetés 

engedélyezési eljárásához szükséges, 

Visegrád 0143 helyrajzi számú (Mátyás 

király utca 61. sz.) földrészleten 

szennyvízvezetési szolgalmi jog 

bejegyzésről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Eőry Dénes polgármestert,

hogy a szolgalmi jog bejegyzéshez szükséges dokumentumokat írja alá.
Azonnal

Polgármester Úr aláírta a 

szorgalmi jog bejegyzéséhez 

szükséges dokumetumokat.

A 2022.szeptember 28-tól 2022. november 24-ig meghozott döntésekről szóló beszámoló



139/2022. (X. 27.) határozata

Visegrád, Mozi köz – Tornacsarnok

közötti összekötő út közvilágításának

tervezésére és kivitelezésére érkezett

árajánlatok elbírálásáról

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. úgy dönt, hogy Visegrád, Mozi köz – Tornacsarnok közötti összekötő út

közvilágításának tervezésére és kivitelezésére érkezett árajánlatok tekintetében, a

legkedvezőbb ajánlatot adó - a határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő

tartalommal Packers Energo Light Kft-t (1223 Budapest, Katakomba út 16.) bízza

meg, a 2022. október 21. napján kelt árajánlata alapján, nettó 3.408.000 Ft +27%

Áfa, bruttó 4.328.160,- Ft összegben,

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

előirányzatáról biztosítja,

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Packers Energo Light Kft-vel

Visegrád Város Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg. 

Azonnal
A szerződést a döntésnek 

megfelelően aláírtuk.

140/2022. (X. 27.) határozata
Visegrád Város Önkormányzata 4/2011.

(III.24.) sz. rendelete módosításáról

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város

Önkormányzata 4/2011.(III.24.) sz. rendelete 3. melléklete 1. pontját az alábbiak

szerint módosítja:

„ A képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül vállalhat esetenként nettó

1.000.000.-Ft-ig pénzügyi kötelezettséget, a forrás egyidejű megjelölésével a

költségvetésben szereplő feladatokra. A nettó 500.000.- Ft feletti, de 1.000.000.- Ft-

ot el nem érő pénzügyi kötelezettségvállalás esetén a polgármesternek a képviselő-

testületet utólagosan a döntést követő testületi ülésen tájékoztatnia kell írásban

tételesen, számszakilag részletezve.”

Azonnal

Polgármester Úr előterjesztette 

a Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról 

szóló rendelet módosítását a 

novemberi rendes testületi 

ülésre.

141/2022. (X. 27.) határozata
Visegrád Város Önkormányzata 4/2011.

(III.24.) sz. rendelete módosításáról

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város

Önkormányzata 4/2011.(III.24.) sz. rendelete 3. melléklete 2. pontját az alábbiak

szerint módosítja:

„A képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat esetenként nettó

500.000.- Ft-ig pénzügyi kötelezettséget, a költségvetési tartalék terhére, a

költségvetésben nem szereplő feladatokra, melyekről a képviselő-testületet

utólagosan a döntést követő ülésen tájékoztatnia kell írásban tételesen, számszakilag

részletezve.”

Azonnal

Polgármester Úr előterjesztette 

a Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról 

szóló rendelet módosítását a 

novemberi rendes testületi 

ülésre.

Z/142/2022. (X. 27.) határozata
a Visegrád 69/1. hrsz-ú ingatlan

értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád 69/1

helyrajzi számú, 1000m2 területű önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt

pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. Az Apróka Bölcsőde

Nonprofit Kft. által megajánlott 40.000.000.- Forint, azaz negyvenmillió forint

összegű vételárat elfogadja, ezzel egyidejűleg a pályázóval történő ingatlan adás-

vételi szerződés megkötéséről dönt a pályázati kiírásban meghatározott feltételek és a

pályázó nyilatkozata szerint.

Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Azonnal

A pályázót értesítettük a 

döntésről, a szerződéstervezet 

elkészült aláírásra vár.



Z/143/2022. (X. 27.) határozata a Thermal Hotel Visegrád Zrt. kérelméről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Thermal Hotel

Visegrád Zártkörű Részvénytársaság (2025 Visegrád, Lepence-völgy 1206/2 hrsz.,

Cg. 13-10-040734, adószám: 1256317-2-13) kérelmét támogatja. A kérelmezővel

kiegészítő szerződést köt és számára évi 240.000 m3 termálvíz vételezést biztosít a

közöttük 2014. augusztus 15. napján létrejött termálvíz hasznosítási és felhasználási

és együttműködési szerződésben (továbbiakban: alapszerződés) foglalt mennyiségen

felül. A kiegészítő szerződésben a többlet termálvíz igényt egy évig kívánja

biztosítani az Önkormányzat, amely egy alkalommal további egy évvel

meghosszabbítható, amennyiben a kérelmező a többlet termálvíz igényét továbbra is

fenntartja. A kiegészítő szerződést az alapszerződésben foglalt rendelkezésekkel

összhangban kell megkötni. Felhatalmazza a polgármestert a kiegészítő szerződés

aláírására. 

Azonnal

A kérelmezőt értesítettük a 

döntésről, a szerződéstervezet 

elkészült aláírásra vár.

Z/144/2022. (X. 27.) határozata

Visegrád Város közvilágításának

energiahatékonysági korszerűsítése,

ledesítése tárgyában érkezett árajánlatok

elbírálásáról

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. úgy dönt, hogy Visegrád Város közvilágításának energiahatékonysági

korszerűsítése, ledesítése tárgyában érkezett árajánlatok tekintetében, a 100% -os

kiépítettséget tartalmazó - a határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő

tartalommal – a Packers Energo Light Kft.-t (1223 Budapest, Katakomba út 16.)

bízza meg, a 2022. október 20. napján kelt árajánlata alapján, nettó 44.159.620.-Ft. +

27 % áfa, bruttó 56.082.717.- Ft összegben,

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

előirányzatáról biztosítja,

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Packers Energo Light Kft.-vel

Visegrád Város Önkormányzat nevében a szerződést kösse meg. 

Azonnal
A szerződést a döntésnek 

megfelelően aláírtuk.
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VISE(RAD 
Város 

POI.Gt\RMESTERE 

Előterjesztette: Eőry Dénes 
Összeállította: dr. Varga Imre 

Előterjesztés 
Budenszkiné Toldi Mónika kérelméről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budenszkiné Toldi Mónika (továbbiakban: kérelmező) egyéni vállalkozó (...) száma alatti 
lakos, azzal a kéréssel fordult Visegrád Város Képviselő-testületéhez, hogy a Visegrád Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő 64/14 helyrajziszámú ingatlanon álló szintén önkormányzati 
tulajdonban lévő 25.42 rn2 alapterületű, faépítésű felépítmény (továbbiakban: bérlemény) 
közte és az önkormányzat között határozott időre 2022. november 0 l-től 2027. október 31-ig 
tartó bérleti szerződés megkötéséhez járuljon hozzá. Kérelmében az általa fizetendő bérleti díj 
havi összegét nem határozta meg. 

Előzmény: A kérelmező 2022.október 13-án kérte a fent megjelölt bérleményre vonatkozó 
2017. április 8-án megkötött bérleti szerződés meghosszabbítását. 

A kérelmező kérelmét és a rendelkezésemre álló dokumentumokat megvizsgálva az alábbiakat 
állapítottam meg: 

A kérelmező 2017. május 01-től 2022. április 30-ig tartó határozott idejű bérleti szerződéssel 
rendelkezett a fent megjelölt bérlemény bérlésére. 
A 2017. április 28-án megkötött bérleti szerződés bérleti jogviszony megszűnésére vonatkozó 
6.2. a.) pontja úgy rendelkezik: -A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnik a 
határozott időtartam elteltével. 

Tekintettel a fent rögzítettekre a kérelmezőt a hivatal vezető úr az alábbiakról tájékoztatta: 

„ 2017. április 28-án Visegrád Város Önkormányzata (továbbiakban: bérbeadó) és Ön 
(továbbiakban: bérlő) helyiségbérleti szerződést kötöttek. 
A szerződés tárgya a megkötött bérleti szerződés 1.1. pontja szerint: A bérbeadó tul

a
jdonában

lévő Visegrád 64/14 helyrajziszámú ingatlanon, a valóságban 2025 Visegrád Nagy parkban 






