
 

Szám: 23/2022. 

MEGHÍVÓ 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján 

rendes ülésre 

ö s s z e h í v o m 

Az ülés helye:       Pilisi Parkerdő Zrt. tanácsterme (2025 Visegrád, Mátyás király utca 6.)  

Az ülés időpontja: 2022. december 15. csütörtök 17:00 óra 

 

 

Közmeghallgatás 
 

• Napirend előtt: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló, tájékoztató a két 

ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 

Napirendi javaslat 

 

1. Visegrád Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

2. A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet, és a személyes gondoskodás körébe 

tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

5/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

3. A Képviselő-testület 2023. évi munkatervéről 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

4. Visegrád Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervéről  

Előterjesztő: Dr. Varga Imre jegyző 

 

5. Tájékoztató a polgármesteri hivatal működéséről   

Előterjesztő: Dr. Varga Imre jegyző 

 

6. Sourcing Hungary Kft. által szervezett, a Magyar Energia Beszerzési Közösség 

(MEBEK) keretében lebonyolított, csoportos villamos energia és földgáz 

energia közbeszerzés eredménye 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 

7. Danubia Televízió 2023. évre vonatkozó támogatási kérelméről 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 





POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2022. november 25.- 2022. december 16. 

(legfontosabb eseményekről) 

 

2022. november 29. (kedd) 

• a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete meghívására részt vettem a „Lengyel nemzeti 
parkok” c. kiállítás ünnepélyes megnyitóján 

2022.  november 29-30. (kedd-szerda) 

• részt vettem a Magyar Államkincstár XXII. Önkormányzati Költségvetési- és Adókonferenciáján 

2022. december 1. (csütörtök) 

• egyeztetést folytattam a Hanganov Kft képviselőjével 

2022. december 8. (csütörtök) 

• egyeztetést folytattam a pályázati lehetőségekről 

2022. december 9. (péntek) 

• részt vettem Pest Megye Önkormányzata meghívására a Megyenapi ünnepségen  
• egyeztetést folytattam a Fitt Magyarország Alapítvány képviselőivel 

2022. december 12. (hétfő) 

• a Kulturális és Innovációs Minisztériumban részt vettem a Pilis-Dunakanyar UNESCO 
világörökségi helyszínné nyilvánításával kapcsolatos egyeztetésen 

2022. december 13. (kedd) 

• a Miniszterelnökségen folytattam egyeztetést a pályázatainkról 
• részt vettem a Közlekedési Munkacsoport ülésén 

2022. december 15. (csütörtök) 

• részt veszek a felújított Egészségház átadó rendezvényén 
• részt veszek a Közmeghallgatáson 

2022. december 16. (péntek) 

• részt veszek a Kulturális és Innovációs Minisztériumban tartott térségi egyeztetésen 

 

Egyéb napokon: 

• elláttam hivatali teendőimet 
• aktívan részt vettem a folyamatban lévő beruházások ügyében 
• részt vettem a Képviselő-testületi - és bizottsági megbeszéléseken és üléseken 



































































Határozat Cím Feladat Határidő Intézkedés

145/2022. (XI. 15.) határozata
Óvoda bővítés I. ütem feltételes 

közbeszerzéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, megtárgyalta a

„Férőhelybővítés a visegrádi Fellegvár Óvodában” pályázat (MFP-ÖTIK/2021/5 –

3281090540) tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló előterjesztést, 2)

jóváhagyja a vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény Harmadik

rész 115.§. (1)-(2) bekezdés szerinti eljárás megindításra kerülő tárgyú

közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumát, 3) a felhívást az alábbi

szervezetek részére küldi meg:

• HÓD Kft. (2626 Nagymaros, Tégla u. 6., Cg.: 13-09-064722), 

• GEOSZOLG Kft. (2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27., Cg.: 13-09-067906), 

• INOX-THERM Kft (1054 Budapest, Honvéd utca 8. Cg. 01-09-286997)

• FLEX-PS 93 Bt (4524 Ajak, Bocskai utca 6. Cg. 15-06-082260)

• HUN-BAU HOLDING Kft (6200 Kiskörös, Petőfi Sándor tér 9. Cg. 03-09-

108118), felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárást ajánlattételi

felhívásának az EKR rendszerbe való megjelenéssel egy időben a 3. pontban

feltüntetett gazdasági szereplők értesítése mellett. 

Azonnal A közbeszerzés kiírásra került.

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.

Azonnal
További intézkedést nem 

igényel.

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.

Azonnal
További intézkedést nem 

igényel.

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.

Azonnal

Az igazgatási szünet 

elrendeléséről tájékoztatást 

készítettünk  és közzétettük.

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.

Azonnal
A jutalmakat számfejtettük, 

kifizettük.

150/2022. (XI. 24.) határozata
Költségvetési rendeletben rögzített 

jutalomkeret intézményi felhasználásáról

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Eőry Dénes polgármester részére

150.376 Ft jutalmat állapít meg, a polgármesteri munka elismeréseként, a normatív

jutalmak kiadási előirányzat terhére.

Azonnal
A jutalmat számfejtettük, 

kifizettük.

A 2022. november 24-től 2022. december 15-ig meghozott döntésekről szóló beszámoló



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 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, a szükséges

fedezetet a 2022. évi költségvetés „Általános tartalékok” kiadási előirányzatáról

biztosítja, és felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy az Energy-Plan Tervező

és Szolgáltató Kft.-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében a szerződést kösse

meg.

Azonnal
A szerződést a döntésnek 

megfelelően aláírtuk.

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.

Azonnal A pályázati kiírást közzé tettük.

153/2022. (XI. 24.) határozata Budenszkiné Toldi Mónika kérelméről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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. Abérlő

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. A testület felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés bérlővel

történő megkötésére.

Azonnal
A szerződést a döntésnek 

megfelelően aláírtuk.

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. A Településszerkezeti terv módosításával a

magasabb szintű területrendezési tervvel való összhang nem változik, az összhang

továbbra is fennáll. A Településszerkezeti terv módosítása a biológiai aktivitás érték

számítását nem igényli, mert új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. 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.

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.

Azonnal
További intézkedést nem 

igényel.


















































































































































































