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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   1/2009 
Rendelet száma:  - 
Határozatok száma:  1/2009 
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 15-én 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DMRV kérelmére „figyelőkutak” pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás 
módosítása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. január 15-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Gróf Péter 

     Dobri Imre 
Eőry Dénes 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 

   
 
 
  Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: 
     

Gábris Gabriella 
 
 

 
Távol maradt: 
 
 
  Képviselő:    

Bártfai István 
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Hadházy Sándor: Megállapította, hogy a testület 9 fővel jelen van, határozatképes, az ülést 
megnyitotta.  
 
1. npr: DMRV kérelmére „figyelőkutak” pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás 
módosítása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor  
 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület a 2008. december 18-án megtartott ülésén 
290/2008. (XII. 18.) számú határozatában tulajdonosi hozzájárulást adott ki a DMRV Zrt 
részére úgynevezett „figyelőkutak” létesítése tárgyában. Azonban most a határozatot 
módosítani szükséges az ismertetett határozati javaslat szerint. Javasolta, hogy ezt fogadja el a 
testület.  
Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a tulajdonosi hozzájárulás megadását 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
1/2009 (I. 15.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
 
Visegrád Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt. által a KEOP-2.2.3. számú Ivóvízbázis-védelem konstrukció A komponens: Üzemelő 
vízbázisok diagnosztikai vizsgálata nevű pályázati konstrukcióra benyújtott „ A DMRV Zrt. 
kezelésében lévő üzemelő sérülékeny vízbázisok – gödi, váci (Buki-sziget) és visegrádi – 
diagnosztikai vizsgálata” című pályázata alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő, 
Visegrád Város belterületén található 84/4 helyrajzi számú ingatlanon a pályázatban 
szereplő fejlesztéseket megvalósítják és a megvalósítást követő 5 éves fenntartási 
időszakban üzemeltessék. 
Az adott ingatlanon belül a figyelőkút elhelyezését és műszaki kialakítását az 
Önkormányzattal egyeztetni szükséges. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Hadházy Sándor: A munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
   polgármester        jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   2/2009 
Rendelet száma:  1/2009 
Határozatok száma:  2-18/2009 
     
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29-én 

megtartott nyílt üléséről  
 
 

1. DPÖTKT Társulási megállapodás módosítása 
2. „Figyelj Rám” Alapítvány házi segítségnyújtás szerződés módosítása-

Szentendréhez csatlakozás 
3. Logopédia-gyógytestnevelés szakszolgálati megállapodás 
4. Bárczi Gusztáv Általános Iskola –feladatfinanszírozási megállapodás tervezet 
5. Orvosi ügyeletszolgálat finanszírozása 
6. Intézmények költségvetési szabályzata 
7. Polgármester, alpolgármesterek és képviselők tiszteletdíjának megállapítása 
8. Visegrád címere és zászlaja rendelet módosítás LOGO védelemre 
9. Német Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója 2008. évről 
10. Bizottságok tájékoztatója  
11. Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó teljesítmény-követelményeinek 

alapját képező célok meghatározása 
12. Dömös Község szabályozási terveinek véleményezése 
13. Nagymaros Város szabályozási terveinek elfogadása 
14. Pilisszentlászló Község szabályozási terveinek elfogadása 
15. KMOP pályázat P+R parkoló pályázatírási szerződés Aditus Zrt-vel 
16. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. évi 

költségvetése jóváhagyására 
17. Visegrád 046 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás kiadása 
18. Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszakról 
19. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 
20. Egyebek 

 Duna folyó nagyvízi meder kijelölési eljárása 
Kiss-Tápay-Viszlói Ügyvédi Iroda teljesítési díj ügye 
Millenniumi év költségvetés tervezete 
Pro Visegrád Kht. ügyvezetőjének javadalmazása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. január 29-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Gróf Péter 
Ifj. Bártfai István 

     Dobri Imre 
Eőry Dénes 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 

 
 
 
  Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: 
     

Miklós Melinda 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Mivel a napirendi javaslathoz 
kiegészítés nem érkezett, így kérte, aki a meghívóban szereplő napirendi javaslatot elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

2/2009 (I.29.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendi javaslatát elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

- Gróf Péter képviselő megérkezett -  
 
1. npr.: DPÖTKT Társulási megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az állami finanszírozási rendszer állandóan változik, a normatívák is 
állandóan változnak, melyhez hozzá kell igazítani a feladatokat is. Vannak feladatok, 
melyeket a települési önkormányzat normatívájában támogat az állam és vannak olyanok, 
melyeket a kistérségi társulás keretén belül, tehát a társulási megállapodást ezekhez kell 
hozzáigazítani.  
 
Mezei Anna: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta a témát, elfogadásra javasolja.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, 
szavazásra kérte fel a testületet, kérte, aki a megállapodás módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

3/2009 (I.29.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodása 12. § (8) 
bekezdésének alábbi kiegészítését: 
 
„A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által a szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátása az alábbiak szerint történik: 
 
A Társulás 

1. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást 2009. 
január 1-től – korábban határozatlan időre kötött szerződése alapján - a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
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120-122. §-a szerinti kiszervezés útján kívánja ellátni a továbbiakban is a 
kistérség valamennyi önkormányzatára vonatkozóan; 

 
2. a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást 2009. január 1-től 2009. 

december 31-ig a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 120-122. §-a szerinti kiszervezés útján kívánja ellátni a 
kistérség következő településein: Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, 
Szigetmonostor, Dunabogdány, Leányfalu; 

 
3. az 1-2. pontban felsorolt szolgáltatásokat a jelenleg is ezen 

feladatellátásokat nyújtó szervezetekkel kötendő ellátási szerződések alapján 
kívánja biztosítani, 

 
4. a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása szociális 

alapszolgáltatást legkésőbb 2009. január 31-től írásban kötött külön 
megállapodás megkötésével, a többcélú kistérségi társulás székhely 
településének önkormányzata intézménye (Gondozási Központ Szentendre) 
útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: Szentendre, 
Pilisszentlászló, Visegrád. 

 
5. a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása szociális 

alapszolgáltatásokat legkésőbb 2009. január 31-től írásban kötött külön 
megállapodás megkötésével, a többcélú kistérségi társulás tagjának 
intézménye (Szociális Szolgáltató Központ Pomáz) útján kívánja ellátni a 
kistérség következő településein: Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt. 

 
6. házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása szociális 

alapszolgáltatásokat legkésőbb 2009. január 31-től írásban kötött külön 
megállapodás megkötésével, a többcélú kistérségi társulás tagjának 
intézménye (Budakalász Szociális Intézménye) útján kívánja ellátni a 
kistérség következő településein: Budakalász. 

 
7. az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást legkésőbb 2009. január 

31-től írásban kötött külön megállapodás megkötésével, a többcélú kistérségi 
társulás székhely településének önkormányzata intézménye (Gondozási 
Központ Szentendre) útján kívánja ellátni a kistérség következő településein: 
Szentendre, Pilisszentlászló, Visegrád, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, 
Szigetmonostor, Dunabogdány, Leányfalu. 

 
8. a családsegítést és a gyermekjóléti alapellátást a kistérség saját intézménye 

útján látja el a feladatellátásban résztvevő önkormányzatokra vonatkozóan.” 
 
A DPÖTK Társulási Megállapodás fentiek szerint történő módosítását ezennel 
jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. npr: „Figyelj Rám” Alapítvány házi segítségnyújtás szerződés módosítása-
Szentendréhez csatlakozás 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
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Hadházy Sándor: Az előbbi napirendhez kapcsolódóan ezt is módosítani szükséges. 
 
Mezei Anna: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta a témát, elfogadásra javasolja.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, 
szavazásra kérte fel a testületet, kérte, aki a szerződés módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

4/2009 (I.29.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2009. (I.29.) számú határozata 
alapján a „Figyelj Rám” Közhasznú Egyesülettel 2007. szeptember 25-én kelt megbízási 
szerződést annak 7.1. alapján felmondja, mivel a házi segítségnyújtás feladat ellátása 
tekintetében DPÖTKT  keretein belül működő Szentendrei Gondozási Központhoz 
csatlakozik. 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges tárgyalások és szerződés módosítás 
lebonyolítására. 
 

Határidő: ülést követő 30 nap 
Felelős: jegyző 

 
3. npr: Logopédia-gyógytestnevelés szakszolgálati megállapodás 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy ezt a témát is megtárgyalta a Népjóléti Bizottság, a 
gyakorlatban változást nem eredményez, csak a finanszírozást érinti. Az iskola igazgatójával 
is egyeztette a dolgot, a bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, 
szavazásra kérte fel a testületet, kérte, aki a javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

5/2009 (I.29.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. egyetért azzal, hogy a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú 
Kistérségi Társulása – a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 
törvény szabályozására tekintettel – a közoktatási intézményi és közoktatási 
szakszolgálati feladatokat ( logopédia, gyógytestnevelés ) a társult települések 
önkormányzatai által önállóan fenntartott intézmények, illetve azok szakemberei 
útján, így Visegrád Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, illetve 
azok szakemberei útján látja el; 

 



2009. január 29 

 6 

 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti megállapodást 

megkösse. 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

4. npr.: Bárczi Gusztáv Általános Iskola feladatfinanszírozási megállapodás tervezet 
     Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 

 
 

Hadházy Sándor: Felhívta a figyelmet, hogy ebben a kérdésben az önkormányzat már 
döntött az elmúlt év során, amikor elfogadta azt a kistérségi javaslatot, hogy ne az érintett 
tanulók létszámarányában, hanem lakosságszám arányban járuljanak hozzá az 
önkormányzatok a feladat ellátásához. Kiosztásra került, hogy az elmúlt évben ez milyen 
költséget jelentett, amit ebben az évben is be kell majd tervezni a költségvetésbe.  
Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra kérte fel 
a testületet, kérte, aki a javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

6/2009 (I.29.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása keretében feladat finanszírozási 
megállapodást köt a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Vác szentendrei 
tagintézménye (korábban Bárczi Gusztáv Általános Iskola ) fenntartásáról Pest Megye 
Önkormányzatával az intézmény közös finanszírozásáról. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti megállapodást 
megkösse 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
5. npr.: Orvosi ügyeletszolgálat finanszírozása 
Előterjesztő: Kalotai Árpád (szóbeli) 
 
Kalotai Árpád: Az előterjesztésben látható a részletes kimutatás. 2003 óta nem történt 
semmiféle béremelés, ennek a korrekciója látható a mellékelt számításban. Ennek alapján kb. 
500 ezer forint jutna Visegrádra. Egyébként minden önkormányzat támogatta a javaslatot.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért a támogatás 
megadásával, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
7/2009 (I.29.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzata a Tahitótfalu székhellyel működtetett térségi orvosi 
ügyeletet 2009. évben 509.952,- Ft-tal  támogatja, a település lakosságszáma alapján 
Visegrád Város Önkormányzatára eső résszel. A támogatást havonként fizeti meg 
Támogatott számára. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
A 2008. évben jóváhagyott 97.085,-- Ft-tal fenti összeget megemelve- amely kifizetése 
idei évben realizálódott – azaz 607.037,-- Ft-t  az éves költségvetésben biztosítja.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
6. npr.: Intézmények költségvetési szabályzata 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
szabályzatot.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, 
szavazásra kérte fel a testületet, kérte, aki a javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

8/2009 (I.29.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 
felügyelt költségvetési szervek beszámolással kapcsolatos feladatainak szabályzatát az 
előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
7. npr.: Polgármester, alpolgármesterek és képviselők tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy célszerűbbnek tartaná ezt a témát a költségvetéssel együtt 
tárgyalni. A testület 2 hét múlva tárgyalja a költségvetést, akkor már ismerni fogják annak 
számait, ezért tartaná célszerűbbnek akkor tárgyalni a tiszteletdíj kérdését. Kérte, aki ezen 
javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
9/2009 (I.29.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester, alpolgármester 
illetményének, illetve a képviselői tiszteletdíjak megállapításáról szóló napirendet a 
következő ülésre elnapolja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
8. npr: Visegrád címere és zászlaja rendelet módosítás LOGO védelemre 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt évben az önkormányzat 
komoly anyagi eszközöket mozgósított arra, hogy Visegrád arculata kialakuljon főként a 
millennium kapcsán. Már érkezett az önkormányzathoz olyan megkeresés, hogy szeretnének 
olyan termékeket gyártani, amelyen ez az „Ezer éves Visegrád” logó rajta van. Mivel ennek 
már kereskedelmi értéke van, ezért ahhoz, hogy ezeket a konfliktusokat megelőzzék, 
javasolja, hogy védjék le a millenniumi logó és az ezzel kapcsolatos dolgokat, úgy, mint 
Visegrád címerét és zászlaját. Így csak az önkormányzat engedélyével használható fel bárhol.  
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a Közművelődési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Dobri Imre: Felhívta a figyelmet, hogy a digitális alkalmazás során is kellene, hogy terjedjen 
a védelem. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy az is kerüljön bele a rendeletbe, hogy a digitális 
alkalmazásra is kiterjed a rendelet hatálya. Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem 
hozzászólás nem érkezett, szavazásra kérte fel a testületet, kérte, aki támogatja a rendelet 
módosítását, ezt jelezze! Felhívta a figyelmet, hogy rendelet módosításról lévén szó, az 
elfogadásához minősített többségre van szükség. 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal az 1/2009 (I. 29.) 
számú, a „Visegrád címerének és zászlajának alkotásáról és használatának 
szabályozásáról” című rendelet módosítását elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben) 
 
9. npr: Német Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója 2008. évről 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet, hogy a Német Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke nem jelezte a hivatal felé, hogy nem lesz itt az ülésen, nem is volt 
elérhető telefonon. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta ennek tükrében, hogy vegyék le napirendről a beszámoló 
tárgyalását, napolják el a következő ülésre.  Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 



2009. január 29 

 9 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
10/2009 (I.29.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Kisebbségi 
Önkormányzat tájékoztatója 2008. évről szóló napirendet a következő ülésre elnapolja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
10. npr.: Bizottságok tájékoztatója  
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy azon bizottságok tájékoztatóit, melyek most nem kerültek 
kiosztásra a testületnek, napolják el a következő ülésre. A Pénzügyi és a Népjóléti 
Bizottságok beszámolói készen vannak. Ezekre vonatkozóan az elnökök nem kívántak szóbeli 
kiegészítést tenni. Mivel a tájékoztatóról szavazni nem szükséges, megköszönte a bizottságok 
munkáját.  
 
11. npr.: Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó teljesítmény-
követelményeinek alapját képező célok meghatározása 
Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

11/2009 (I.29.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2009. 
évi teljesítménycéljait az alábbiak szerint elfogadja : 
 

1.) Európai Parlamenti Választások jogszerű és eredményes lebonyolítása.  
2.) Önkormányzati bevételek növelése érdekében folyamatos intézkedések megtétele, 

a kintlévőségek, hátralékok csökkentése; valamint takarékos gazdálkodás és 
munkaszervezés. 

3.) Az e-közigazgatás kistérségi rendszerének további bevezetése, a már működő 
modulok szakszerű alkalmazása; a rendszer támogatása, emellett az ügyintézők 
informatikai képzése kiemelt feladat.   

4.) Ügyintézésben a szolgáltató jelleg erősítése és a polgárbarát igazgatás 
eszközeinek és módszereinek fokozott érvényesülése, határidők betartása 

 
Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 
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12. npr: Dömös Község szabályozási terveinek véleményezése 
Előterjesztés: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a főépítész úr tájékoztatta a Városfejlesztési Bizottságot, hogy 
javasolja, hogy Dömös község rendezési tervének módosításában vegyen részt az 
önkormányzat, hiszen a kapcsolódás visegrádi területeket is érint.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, ő is úgy gondolja, hogy 3 kérdéssel mindenképpen foglalkozni 
kell, ezek a következők: kerékpárút csatlakozás, 11-es út áthelyezése, és kapcsolódó területek 
összehangolt felhasználása. Javasolja, hogy a főépítész és a Városfejlesztési Bizottság 
folytassa le az egyeztetéseket. Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, 
aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

12/2009 (I.29.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád 
Város Önkormányzata részt kíván venni Dömös Község településrendezési 
terveinek véleményezési eljárásában. Egyúttal felhatalmazza a Jegyzőt és a 
főépítészt, hogy Dömös Község rendelkezésére bocsássa a tervezéshez szükséges, 
Visegrád hatás- és illetékességi körébe tartozó jogszabályi követelményeket a 
jogszabályhely pontos megjelölésével , valamint a terület fejlődése és építési rendje 
szempontjából jelentős ágazati terveket és intézkedéseket. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
13. npr: Nagymaros Város szabályozási terveinek elfogadása 
Előterjesztés: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a főépítész úrtól azt a tájékoztatást kapták, hogy Nagymaros a 
meglévő városképet kívánja megtartani illetve próbál ezen javítani, hogy a tájkép a lehető 
legjobban a Dunakanyarba illeszkedjen. Az előterjesztést a Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy ebben a témában is úgyanúgy kell eljárni, mint Dömös 
esetében, tehát a Városfejlesztési Bizottság, illetve a főépítész kísérje figyelemmel ezt a 
folyamatot is. 
 
Eőry Dénes: Felhívta a figyelmet, hogy jelenleg a határozati javaslat arról szól, hogy a 
testület elfogadja Nagymaros településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának 
módosítását, viszont véleménye szerint át kellene ezt nézni azért részletesen. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy a Városfejlesztési Bizottság nézze át tételesen a 
változtatásokat és annak tükrében ha szükséges, akkor megteszi az önkormányzat az 
észrevételt, ha nincs, akkor pedig hozzájárul ehhez a változathoz a testület. 
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Bártfai István: Akkor ezt az álláspontot kellene képviselni Pilisszentlászló és Dömös 
esetében is. 
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal. Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás 
nem volt, elmondta, hogy ugyanazt a javaslatot támogatja, melyet Dömös esetében elfogadott 
az imént a testület, kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

13/2009 (I.29.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzata részt kíván venni Nagymaros Község településrendezési terveinek 
véleményezési eljárásában. Egyúttal felhatalmazza a Főépítészt, valamint a 
Városfejlesztési Bizottságot, hogy az egyeztetést lefolytassa. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
14. npr: Pilisszentlászló Község szabályozási terveinek elfogadása 
Előterjesztés: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: Pilisszentlászló esetében elmondta, hogy Visegrád szempontjából jó hír, hogy a 
szakhatóság kötelezte a községet arra, hogy a szennyvíz-elvezetést Szentendre felé kell 
megoldaniuk. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, aki az 
előző döntés értelmében ugyanazt a javaslatot elfogadja Pilisszentlászló esetében is, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

14/2009 (I.29.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzata részt kíván venni Pilisszentlászló Község településrendezési terveinek 
véleményezési eljárásában. Egyúttal felhatalmazza a Főépítészt, valamint a 
Városfejlesztési Bizottságot, hogy az egyeztetést lefolytassa. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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15. npr: KMOP pályázat P+R parkoló pályázatírási szerződés Aditus Zrt-vel 

Előterjesztés: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ezt a pályázatot már benyújtotta az önkormányzat, ennek azonban vannak 
költségeit, egy új hatástanulmányt kellett készíteni, a régi terveket felújították, ezek költségeit 
viselni kell. Az Aditus Zrt ezeket a munkákat elkészítette.  
 
Eőry Dénes: A megbízási díj felét csak akkor kell kifizetni, ha nyer a pályázat és a 
támogatási szerződés megkötésre kerül, így a bizottság támogatja az előterjesztésben 
foglaltakat.  
 
Kiss Károly: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a kérdést, és azt javasolja, hogy fel kellene 
mondani a szerződést ezzel a céggel. A 800 ezer forintot javasolja a bizottság kifizetni. Úgy 
tűnik, hogy a 2 év alatt, mióta az önkormányzatnak dolgoznak, azóta nem nyert még pályázat.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ezt a javaslatot most nem teszi fel szavazásra, mert úgy 
gondolja, hogy előbb meg kellene hallgatni a másik felet is és ezeket a kérdéseket át kell 
tárgyalni velük.  
 
Kiss Károly: Egyetértett a polgármester javaslatával.  
 
Hadházy Sándor: Mivel további hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a javaslatot, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

15/2009 (I.29.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő testülete a Fő utca és a 11. sz. főút közötti részen P + R 
parkoló tárgyában pályázatot nyújtott be a KMOP--2008-2.3.1/C „ Parkolók és 
csomópontok fejlesztése”  pályázat keretében. Az pályázathoz szükséges Előzetes 
Megvalósíthatósági Tanulmány egyes fejezeteinek elkészítésére és a tanulmány 
összeállítására az ADITUS ZRT-t bízza meg. A megbízási szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. Az 1.600.000.- Ft összegű megbízási díj a pályázati alap 
terhére biztosítandó. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követő 8 nap 

 
16. npr: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. évi 
költségvetése jóváhagyására 
Előterjesztés: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
16/2009 (I.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. évi költségvetését 257,64 Mft bevételi és 257,64 
Mft kiadási összeggel jóváhagyja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
17. npr: Visegrád 046 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás kiadása 
Előterjesztés: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, nagyon kis területet jelent az ivóvíz 
távvezeték kiépítése során, elfogadásra javasolja a bizottság.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy mivel nem tisztázott, az a kérdés, hogy ez mennyiben 
befolyásolja a kerékpárút építését, ezért járják jobban körül és napolják el a következő ülésre 
ennek a napirendnek a tárgyalását. Kérte, aki javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

17/2009 (I.29.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Visegrád 046 hrsz. ingatlan 
vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló napirendet a következő 
ülésre elnapolja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
18. npr: Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszakról 
Előterjesztés: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a tegnapi nap folyamán egyeztetést 
folytatott a Közlekedési Koordinációs Központ irodájában, a 11-es úton szükséges 
forgalomlassító beavatkozásokról a Megyeri Híd átadásához kapcsolódóan. Az önkormányzat 
által kért lámpákat, zebrák felfestését, kisebb módosításokkal a mellékelt emlékeztetőben 
foglaltak alapján jóváhagyták.  
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19. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 
Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Kérte, 
aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

18/2009 (I.29.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót 

jóváhagyólag elfogadta. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
20. npr: Egyebek 

 
Duna folyó nagyvízi meder kijelölési eljárása 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek írt levélről a Duna meder kijelölési eljárása 
tárgyában. 
 
 
Kiss-Tápay-Viszlói Ügyvédi Iroda teljesítési díj ügye 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Dr Kiss György Ügyvéd 
úr kérelmét és a következő álláspontot fogalmazta meg: véleményük szerint az, amit most az 
ügyvéd úr kér, az irreálisan magas az alapszerződéshez képest.  Egyeztetési javaslatra a 
Pénzügyi Bizottság az alapszerződés szerint kiszámolt, vagyis 1.700.000 Ft+Áfa  összeget 
javasolja. Ez a munkavégzéssel kapcsolatos összeg 2009-es évre. Azonban a kifizetéssel még 
várni kellene az egyeztetésig, illetve természetesen a költségvetés elfogadásáig.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett azon javaslattal, hogy egy egyeztető tárgyalásra meg kell hívni 
Dr Kiss György ügyvéd urat, amikor is ezeket a kérdéseket tisztázni szükséges vele.  
 
 
Millenniumi év költségvetés tervezete 
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy aggályosnak véli, hogy a költségvetés tervezetben a millenniumi 
évre betervezett 50 millió forint nincs részletezve, ezért kéri, hogy a következő ülésre, amikor 
már a költségvetést tárgyalják ez legyen kifejtve részletesen, mert véleménye szerint ezt így 
nem lehet elfogadni. 
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Dobri Imre: Elmondta, hogy ennek semmi akadálya nincs, a következő ülésre részletesen ki 
lesz fejtve, de amennyiben meghívást kap a Pénzügyi Bizottság ülésére ott is részletesen 
kifejti a millenniumi év költségvetését.  
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Pro Visegrád Kht. ügyvezetőjének javadalmazása 
 
Eőry Dénes: Tájékoztatta a testületet, hogy tárgyalást folytatott Cseke Lászlóval a Pro 
Visegrád Kht. ügyvezetőjével, hogy megbeszéljék a javadalmazását, hiszen most már jó 
néhány éve jól és eredményesen végzi a munkáját. Ez idáig a havi 40-50 ezer forintos 
költségtérítést számolták csak el és ebben az évben az adómentesen adható üdülési csekkre és 
az étkezési utalványra jelezte igényét. Ehhez kérte a felügyelő bizottság és a testület 
jóváhagyását, a felügyelő bizottság ezzel természetesen egyetértett.  
 
Hadházy Sándor: Megköszönte a tájékoztatást. 
Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
 polgármester           jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   3/2009 
Rendelet száma:  - 
Határozatok száma:  19-20/2009 
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 2-án 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nagymaros és Pilisszentlászló szabályozási terve elfogadása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 2-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Gróf Péter 

     Dobri Imre 
     Bártfai István 

Eőry Dénes 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 

   
 
 
  Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: 
     

Gábris Gabriella 
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Hadházy Sándor: Megállapította, hogy a testület 10 fővel jelen van, határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 
 

1. npr: Nagymaros és Pilisszentlászló szabályozási terve elfogadása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület a 2009. január 29-én megtartott 
ülésén a 13/2009 (I.29.) és a 14/2008 (I.29.) számú határozatában úgy döntött, hogy 
Nagymaros Város és Pilisszentlászló Község szabályozási tervének módosítási eljárásában 
részt kíván venni, azonban most a határozatot módosítani szükséges, mivel sajnálatos módon 
félreértés történ. Javasolta, hogy ezt fogadja el a testület.  
Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az új határozati javaslattal egyetért 
Nagymaros vonatkozásában, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:   
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
19/2009 (II.02.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
Nagymaros Város településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának 
módosítását, a módosítás tartalma ellen nem emel kifogást. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki az új határozati javaslattal egyetért Pilisszentlászló 
vonatkozásában, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:   
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
20/2009 (II.02.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
Pilisszentlászló Község településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának 
módosítását, a módosítás tartalma ellen nem emel kifogást. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Hadházy Sándor: A munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester          jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   4/2009 
Rendelet száma:   
Határozatok száma:  21-27/2009 
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2009. évi költségvetés 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 12-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Gróf Péter 
Ifj. Bártfai István 

     Dobri Imre 
Eőry Dénes 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

 
 
 
  Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: 
     

Gábris Gabriella 
 
 

  Meghívottak:   
     Fótos Tünde Gazdasági Vezető 
     Schmidt Anna Általános Iskola igazgató 
     Schüszterl Károly Városgazdálkodási csoport vezető 
     Pauluszné Tóth Anna Általános Iskola igazgató helyettes 
 
 
Távol maradt: 

 
 

  Képviselő: 
 
     Zeller Tibor 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A mai napirendi javaslat egyetlen 
napirendi pontból áll: a 2009. évi költségvetés megtárgyalása. Kérte, aki a napirendi javaslatot 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

21/2009 (II.12.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

1. npr.: 2009. évi költségvetés 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet, hogy a költségvetés tervezése az elmúlt napokban 
befejeződött, bár véleménye szerint várhatóak még egyeztetések ezzel kapcsolatban, ezért úgy 
gondolja, hogy – az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan – most is két fordulóban kellene a 
költségvetés tárgyalását lefolytatni. A költségvetés alapvető főcélja, hogy a gazdálkodás 
biztonságban legyen egész évben. Az idén ez nem lesz könnyű feladat, mivel a mostani 
helyzetben nehéz kiszámítani a gazdasági folyamatok várható hatását. Másik fontos kérdés 
idén  a millennium, itt ugyancsak nehéz kérdés az, hogy mit kell, és mit tud felvállalni az 
önkormányzat ennek kapcsán. Fontos cél, hogy az előző évben megkezdett beruházásokat, 
fejlesztéseket tovább lehessen folytatni, azonban ezeket rangsorolni szükséges és a befolyó 
bevételek tükrében lehetséges a megvalósításuk. Szintén lényeges, hogy az önkormányzat a 
hazai és az Uniós pályázatokra az önrészt biztosítani tudja. Természetesen a takarékosság 
ésszerű érvényesítése is a kitűzött célok között szerepel. Mindezek mellett vannak továbbra is 
olyan kardinális kérdések, mint például a városközpont fejlesztése.  
A Millenniumi év eseményeinek előkészítéséért és lebonyolításáért Dobri Imre 
alpolgármester úr lesz a felelős, azonban eddig is már nagy munkát végzett segítőivel együtt. 
Elkészült a programsorozat költségvetése részletezve és mint ahogyan ez a költségvetésből is 
kiolvasható a költségvetés egy bizonyos mértékig fedezetül szolgál az események 
megrendezésére, azonban a további források előteremtésében nagyon nagy feladat hárul 
alpolgármester úrra.  
A személyi jellegű juttatások tekintetében előrelépés nincs, tehát bérfejlesztésre nem kerül sor 
ebben az évben, sőt az előterjesztés bizonyos esetekben visszalépést is tartalmaz. Egyrészt a 
kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a 13. havi illetmény csak egy bizonyos része 
osztható ki, másrészt az egyéb kiegészítő juttatások köre is az előterjesztésben csökkentett 
összeggel szerepel.  
Az önkormányzat által az elmúlt években felvállalt térségi szerepvállalásokat, mint például a 
Szentendrei Szakorvosi Rendelő, vagy a Tűzoltóság, illetve Rendőrség eszközbeszerzésének 
támogatását, az idei évben nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben tudja felvállalni az 
önkormányzat.  
Kiemelte, hogy a helyi adóbevételeket a tavalyi szinten tervezte az önkormányzat, mivel 
elsősorban az idegenforgalmi adó illetve az iparűzési adó nagyon bizonytalan tétel, ismerve a 
jelenlegi gazdasági helyzetet. Véleménye szerint az elmúlt évben véghezvitt iparűzési adó 
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emelés visszavonásán el kellene gondolkodni, hogy a helyben működő vállalkozásokat ezzel 
is segíteni tudják.  
Felhívta a figyelmet, hogy az építési bírság 500 ezer forinttal szerepel a költségvetés bevételi 
oldalán, melynek felhasználására a műszaki csoport tehet majd javaslatot. Ugyanilyen 
formában javasolja, hogy a környezetvédelmi bírságból beérkező összeg felhasználására 
pedig a z illetékes bizottság tegyen javaslatot.  
Véleménye szerint örvendetes, hogy Visegrád lélekszáma folyamatosan növekszik, a KSH 
által nyilvántartott lakosságszám 1861 fő volt 2008. január 1-én, ez után kapja ugyanis a város 
az állami normatív támogatásokat. Összességében az állami támogatás mértéke reál értékben 
csökkenést mutat, melyet Visegrád esetében torzító tényező az idegenforgalmi adóhoz járó +2 
Ft, de sajnos a hiány az intézményeknél jelentkezik és egyre nagyobb mértékben kell az 
önkormányzatnak a saját egyéb forrásait mozgósítania ahhoz, hogy az intézmények 
működtetését megfelelő szinten tartsa. Célja, hogy a működéshez szükséges forrásokat a 
jövőben is biztosítani tudja az önkormányzat.  
Javasolta, hogy a millenniumi keret összegszerű és szabályszerű felhasználásáért Dobri Imre 
alpolgármester legyen a felelős, a marketing keretért pedig ugyanígy, Kalotai Árpád 
alpolgármester.  
Az elmúlt napokban derült ki, hogy 55. 880. 000 Ft támogatást nyert a város uniós pályázaton 
az árvízi rendszer kiépítésének előkészítéséért, melyhez további 9 millió forint önrészt biztosít 
az önkormányzat korábbi döntésének megfelelően. Ennek szabályszerűségéért pedig a 
polgármester tartozik felelőséggel, így a rendeletbe ezeket javasolja beépíteni.  
Kérte az intézményvezetőket, amennyiben van észrevételük, kérésük a költségvetéssel 
kapcsolatban ezt most tegyék meg.  
 
Schmidt Anna: Elmondta, hogy már a koncepció készítésekor kérte, hogy az idei évben 
biztosítson az önkormányzat keretet az iskola homlokzat burkolatának vízmentesítésére.  Az 
ÁNTSZ felmérése is azt fogalmazta meg, hogy a tornacsarnok és az iskola épületeinek 
karbantartásával foglalkozni kell. Javaslatot tett arra, hogy a tornacsarnokra kerüljön fel egy 
külön gázmérő, hogy pontosan megállapítható legyen az épület fogyasztása, mert véleménye 
szerint nagyon költséges a csarnok fűtése, hiszen az épület szinte teljes mértékben 
korszerűtlen, gondolván itt főként a szigetelésre, a nyílászárók állapotára. Tehát nem az iskola 
épülete viszi el a nagyobb összeget az iskola költségvetéséből, hanem a tornacsarnok 
fenntartása, ezért jó volna, ha esetleg a költségvetésben ez külön soron szerepelhetne.  
Elmondta, hogy az iskola költségvetésének összeállításánál elsősorban pedagógiai 
szempontokat vettek figyelembe, hogy a gyermekek a lehető legjobb színvonalon lehessen 
tanítani. Az önkormányzat által elfogadott pedagógiai program mikortól lép életbe? Tehát 
tervezhet-e még ebben a tanévben kirándulást illetve színházlátogatást az iskola? A 
karbantartásra betervezett összeget kevésnek véli.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy az iskolaépület állagát felül kell vizsgálni, a feladatot már 
kiadta, jelenleg a visszajelzést várja, hogy hogyan lehetne ezt a kérdést megoldani és 
mennyiből. A tornacsarnok kérdésében véleménye szerint az volna a megoldás, ha az önálló 
intézményként működne és kielégítené az iskola kötelező feladatait, a többit, pedig 
vállalkozási formában lehetne elképzelni. A pedagógiai programmal kapcsolatban álláspontja 
az, hogy jelen pillanatban egy felülvizsgálat folyik az intézmény tekintetében, mely várhatóan  
február végén befejeződik és azt követően lehet elgondolkodni azon, hogy az intézmény 
számára milyen pedagógiai programot volna célszerű megfogalmazni. A költségvetésben 
azzal kalkuláltak, hogy az intézmény első 8 hónapját változatlan formában kell finanszírozni, 
hiszen addig nem lehet változtatni sem és szeptembertől van meg az a lehetőség, hogy a 
programot megváltoztassák és ahhoz hozzárendelni a szükséges forrásokat. Jelen pillanatban 
az önkormányzat által elfogadott pedagógiai program szerint kell a feladatokat végezni, a 
lehető legköltségtakarékosabban. Az iskola esetében a sorok közötti átcsoportosításokról lehet 
beszélni, amennyiben szükséges, de véleménye szerint ezzel a főösszeggel lehet biztosítani a 
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működőképességet. Megkívánja vizsgálni a rendszergazda kérdését, a gyógytestnevelés 
kérdését mert amit lehet a  kistérségi társulással közösen kellene megoldani.  
 
Dobó Istvánné: Elmondta, hogy alapvetően a költségvetéshez hozzáfűznivalója nincs, 
viszont jelezte, hogy az óvodában nincs számítógép, tehát az ilyen jellegű munkát csak otthon 
tudja elvégezni a saját számítógépén 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint ez nem helyes, hogy olyan intézmény van Visegrádon, 
amelyben nincs számítógép, ezért javasolja ennek beszerzését.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal, egyben javasolta, hogy az úszásoktatás esetében 
nézzenek utána, hogy egy esetleges balesetért kinek kell vállalni a felelősséget, nehogy ebből 
probléma legyen. Véleménye szerint meg kellene vizsgálni azt is, hogy egyáltalán ezt az 
óvodának kell-e fölvállalnia? Lehetne például civil kezdeményezés is, a szülők fogjanak 
össze. 
 
Dobó Istvánné: Elmondta, hogy ez benne van az óvoda nevelési programjában, tehát esetleg 
a legközelebb, akkor ezt felül kell vizsgálni. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint ki lehetne ezt küszöbölni azzal, hogy az erre beállított 
összeget az önkormányzat nem az útiköltségre adja, hanem a például a belépődíjra, és így a 
szülőknek kell megoldaniuk az utaztatást. Elmondta, hogy az ilyen jellegű feladatokat csak 
utazásszervezővel lehetne megoldani, ezért kéri, hogy a jogszabályokat minden esetben 
tartsák be az intézmények, mert az intézmény vezetője felel minden egyes esetben.  
 
Dobó Istvánné: Egyetértett a polgármester javaslatával.  
 
Burgermeister Istvánné: 2009-re a kisebbségi önkormányzatnál nincs tervezve külsős díj, 
ami a fúvós zenekar vezetőjének a pénzét jelenti, és ha ez nem kerül tervezésre, akkor nem 
lehet finanszírozni. Kérte, hogy az 500 ezer forintot, ami eddig is volt, azt tervezzék be. Ha a 
betervezett összegek így maradnak, akkor el kell tudni dönteni, hogy miről mondjanak le. 
Vagy a zenekart nem tudják tovább finanszírozni, vagy csak nagyon szerényen tudnak 
rendezvényeket szervezni. Kéri, hogy a tiszteletdíjakat, amelyről a német kisebbségi 
képviselők lemondanak, a dologi kiadásokra fordítsák. Szeretné a Német Kisebbségi 
Önkormányzat, ha a millenniumi év kapcsán legalább az intézmények neve nemzetiségi 
nyelven is megjelenhetne.  
 
Fótos Tünde: Elmondta, hogy az 500 ezer forint valóban helytelenül nem került tervezésre, 
illetve egy módosítás kapcsán ki lett véve onnan és azóta nem került egyeztetésre a kisebbségi 
önkormányzattal. Jelezte, hogy a tavalyi évről 5-600 ezer forint pénzmaradványa van a 
kisebbségnek, tehát még várhatóan növekedni fog a költségvetésük.  
 
Burgermeister Istvánné: Elmondta, hogy ez így van, de még hátra van 2 rendezvényük 
februárban, amelyekre ebből az összegből fognak költeni.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a művelődési ház igazgatója nem tud jelen lenni, de ő 
leegyeztette vele a tervezetet és nem volt kifogásolni valója. Mivel több intézményvezetői 
hozzászólás nem volt, kérte, a bizottságokat terjesszék elő véleményüket, javaslataikat a 
költségvetésre vonatkozóan.  
 
Kiss Károly: Ismertette a Pénzügyi Bizottság 5-ös számú javaslatát a Dunakanyar Televízió 
finanszírozására vonatkozóan.  
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Hadházy Sándor: A Dunakanyar Televízió esetében elmondta, hogy 12 hónapra lebontva 
javasolja a finanszírozást felvállalni. A jövő évre vonatkozóan szeretné beépíteni a 
szerződésbe azt, hogy a televízió vállalja, hogy az önkormányzat által meghirdetett 
millenniumi események közvetítésében részt vesz. Véleménye szerint a támogatás jó helyen 
szerepel a millenniumi költségek között, hiszen a várható pályázati elszámolások miatt került 
bele ebbe a keretbe.  
 
Kiss Károly: Ismertette a Pénzügyi Bizottság 6-os számú javaslatát a körzetközpont 
fenntartására vonatkozóan. Véleménye szerint ez nagyon sokba kerül a városnak és nem éri 
meg a fenntartás. Javasolja a bizottság, hogy ezt a testület sürgősen tárgyalja meg és szüntesse 
meg a körzetközponti tevékenységet. Kérte, hogy tűzze ezt egyszer napirendre a testület és 
beszéljenek róla, hiszen ez az idei évet már úgysem befolyásolja. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ő ezt nem tudja támogatni, mert a helyi lakosság ezzel 
olyan szolgáltatáshoz jutott, amely mindenképpen az ő érdeküket szolgálja, ha ezek 
megszűnnének, akkor a visegrádiakat el kellene küldeni Szentendrére. Véleménye szerint ez 
jelentős visszalépést jelentene a város életében. Sajnos itt az állami finanszírozási rendszerrel 
van probléma.  
 
Kiss Károly: Ismertette a Pénzügyi Bizottság 9-es számú javaslatát a millenniumi 
költségvetésre vonatkozóan. A bizottság a következőket javasolja:  

- a millenniumi kiadások csökkentését az 50 milliós kiadáshoz képest legalább 30-50%-
al  

- a program javaslatok csak akkor kerüljenek be a költségvetésbe, ha már a szükséges 
anyagiak a pályázatok révén rendelkezésre állnak 

- a betervezett programok a részletezett kiadások megbeszélése után kerüljenek be a 
millenniumi kiadások összegébe 

- a kiadásokkal együtt az esetleges várható bevételek is kerüljenek be a költségvetésbe 
- a millenniumi kiadások tételei csak azokat a programokat és kiadásokat tartalmazzák, 

amelyek az ünnepség kapcsán új elemként jelentkeznek, így csökkenhetne a 
millenniumra szánt keretösszeg, amelyet a város lakossága is elégedetten fogadna 

- a millenniumi ünnepségekért felelős a Képviselő-testület előtt minden hónapban adjon 
tájékoztatást a program végrehatásáról, valamint valamennyi elnyert pályázat 
visszaigazolása, szerződése kerüljön írásban bemutatásra.  

 
Dobri Imre: Elmondta, természetesen a testület tájékoztatva lesz, nem csak a pályázatokról, 
hanem a millenniummal kapcsolatban történő összes eseményről. A költségeket lehet akár 
50%-ak is csökkenteni, csak akkor értelemszerűen a produktumok is ennyivel fognak 
csökkenni. Elmondta, hogy ezeket témákat a Pénzügyi Bizottság ülésén már részletesen 
átbeszélték.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy véleménye szerint 75 millió forint hitelt nem lehet beépíteni, de 
még egy forint hitelt sem, mert 3 év múlva nem fogja elbírni a költségvetés. Ettől csak akkor 
lehet eltérni, ha a fejlesztésre fordítható dolgokban már bizonyos pályázatokat elnyertek és 
ahhoz kényszerűségből be lehet építeni. Elmondta, hogy amennyiben csak hitelből kívánja ezt 
megoldani az önkormányzat, akkor ezt ő nem tudja felvállalni.  
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy a korábbi testületi döntések arról szóltak, hogy a város méltó 
módon megkívánja ünnepelni a millenniumot,  így ő ehhez igyekszik tartani magát.  
 
Kiss Károly: Ismertette a Pénzügyi Bizottság 10-es számú javaslatát, mely szerint az 
önkormányzat a 2009-es évben legalább 2,5 millió forintot építsen be a sportcentrum 
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fenntartásának kiadásaira, valamint a keretet nem szükséges a KHT részére átutalni, ezt az 
önkormányzat saját hatáskörében biztosíthatja.  
 
Hadházy Sándor: Bártfai István február 9-én eljuttatott a hivatalba egy költségkimunkálást, 
de nem tisztázott, hogy melyek ezen tételekből azok, amelyek tisztán fenntartási költségek. A 
műtrágya, a gyepszellőztetés, az üzemanyagköltség belefér a fenntartásba. Véleménye szerint 
a fűmag 250 eFt-al túl magas összeg. Az információs táblák kihelyezése véleménye nem 
tartozik a fenntartásba.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a táblák kihelyezése nagyon indokolt lenne. Az épület körül 
vannak még kisebb földmunkák, ahol íjazásra alkalmas helyet lehetne kialakítani. Véleménye 
szerint, ha a leírtak megvalósulnak, akkor alakul ki egy olyan állapot, hogy bevételi díjakat 
lehessen realizálni.  
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a pálya körüli területet csak a nagy traktorral gazdaságos nyírni. 
A földmunkával kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat betervezett 6 millió forintot a 
pálya fejlesztésére, ami a parkoló befejezésére illetve az épület üzembe helyezésére irányul. 
Kéri, hogy az ajánlatban szereplő földmunka tételt egyeztessék össze a végső földmunkákkal.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint például az íjászcéltábla beszerzése sem tartozik bele a 
fenntartásba, illetve a szemetesek és az erdei asztalok-padok kihelyezése végképp nem 
fenntartási munka. Ezért kéri, hogy a Városfejlesztési Bizottsággal végezzenek egy bejárást és 
határozzák meg azt, hogy ténylegesen mi a feladat, mi az, amit a hivatal és mi az, amit külső 
vállalkozó tud megoldani.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint ez az a minimális összeg, amiből ezt meg lehet valósítani, 
kisebb-nagyobb átcsoportosítással, hozzátette, hogy idén is- csakúgy, mint tavaly- nem 
számolt semmiféle tiszteletdíjjal. Úgy gondolja, hogy a Visegrádi lakosok megérdemelnek 
ennyit. A bevétel tekintetében elmondta, hogy 600 ezer forintot lehet realizálni és arra 
gondolt, hogy ez lehetne esetleg a tiszteletdíja. A büfét is üzemeltetni kellene, de ehhez előbb 
használatbavételi engedély kell az épületre.  
 
Kiss Károly: Ismertette a Pénzügyi Bizottság 11-es számú javaslatát, mely a költségvetés fő 
számainak elfogadásához kapcsolódik, bár úgy gondolja, hogy ezen javaslatokról sem most 
kellene dönteni, hanem egyébként is döntenek majd az egész költségvetésről a végén. Felkérte 
Fótos Tünde gazdasági csoportvezetőt, hogy a bizottság 2-es számú javaslatát ő ismertesse a 
testülettel, mivel ő nem tud tovább maradni az ülésen. 
 

- Kiss Károly képviselő úr távozott az ülésteremből. – 
 
Fótos Tünde: Ismertette a Pénzügyi bizottság 2-es számú javaslatát, mely a polgármester, 
alpolgármester és képviselői tiszteletdíjakra vonatkozik. A bizottság a következőket javasolja:  
 

1) A polgármester illetménye és költségtérítés általánya 2009-ben: az alap illetmény 
38.65 Ft x 12.5-ös szorzóval, tehát 483.125 Forint. A polgármester úr a költségtérítési 
általányról korábban már lemondott. 

 
2) Az alpolgármesteri illetmény és költségtérítés általánya 2009-ben: az alapdíj 38.650 Ft 

x 5.8-as szorzóval, tehát 224.170 Ft ez osztva kettővel, hogy értelemszerűen a képt 
alpolgármester egyenlő illetményben részesüljön. Költségtérítésük 10-10%, tehát 
22.417 Ft/hó. 
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3) A képviselők tiszteletdíjára vonatkozóan a bizottság 1.3-as szorzót javasol, tehát 
50.200 Ft/hó.  A képviselői tevékenység során felmerülő költségekről havonta 
elszámolhatnak.  

 
4) Külsős bizottsági tagok tiszteletdíjára vonatkozóan az alapdíj 45%-át javasolja a 

bizottság, vagyis 17.300 forintnak megfelelő természetbeni juttatást, melyet havonta 
lehetne igénybe venni. 

 
Gróf Péter: Nem javasolja a külsős bizottsági tagok illetményét megállapítani, hiszen ez 
korábban sem volt gyakorlat, valamint nem javasolja a képviselői tiszteletdíj mértékének 
emelését sem. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy véleménye szerint a Pénzügyi bizottság javaslata nem 
felel meg a törvényességnek, mert a jogszabályok kimondják, hogy az alpolgármester 
illetményét milyen keretek között lehet megállapítani. Felkérte a jegyzőt, hogy ezt ismertesse. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy az 1994. évi LIV. törvény szól ezekről a 
kérdésekről és mivel Visegrád lakosságszáma 2000 fő alatt van, ezért lehetőség van kisebb 
összegben is megállapítani az alpolgármester illetményét. A társadalmi megbízatású 
alpolgármesterre 4,5-6,5-es szorzó vonatkozik. A 4. §. (3) bekezdése szerepel, hogy a 
Képviselő-testület, a polgármester és az alpolgármester bérét az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározottaknál kisebb összegben is megállapíthatja. Így véleménye szerint nem 
törvénysértő a bizottság javaslata.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy az alpolgármesterek illetményét 4,5-es, a polgármester 
illetményét pedig 12,5-es szorzóval állapítsa meg a testület. Nem ért egyet azzal, hogy az új 
alpolgármester megválasztása tovább súlyosbítja az önkormányzat anyagi nehézségeit, mert 
egyrészt őt már korábban is megillette az 1,1-es szorzóval számolt tiszteletdíj, másrészt ő 
pedig ebben az évben sem tart igényt a költségátalányra, csak a tényleges gépkocsi használati 
költségeket kívánja elszámolni, ami minimális összeg.  Így azt szeretné elérni, hogy ez a tétel 
is az alpolgármesterek megbecsülését és munkájuk elismerését szolgálja.  
 
Eőry Dénes: Véleménye szerint még jó néhány kérdés felmerül majd a költségvetés 
számaival kapcsolatban, tehát még nem látják a végleges számokat, ezért azt javasolja, hogy 
az illetmények megállapításáról is akkor döntsenek véglegesen, ha majd már ismertek lesznek 
a számok. A költségtérítésnek is kihatása van a költségvetésre.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint ezt a kérdést két oldalról is meglehet közelíteni, viszont 
a költségvetést tervezni kellene, ehhez pedig tudni kellene, hogy mi a testület szándéka. 
Véleménye szerint itt most elsősorban a szándék fontos, ha meg van ez a testület részéről, 
akkor úgy gondolja ez felvállalható, ha nincs, akkor természetesen lehet bármire hivatkozni. 
Számít a két alpolgármester munkájára, hiszen nagyon sokat segítenek és szükség is van van 
munkájukra. 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a 2009-es évben lemond a képviselői tiszteletdíjáról, és 
amennyiben lehetséges, akkor a sportpálya öltözőszekrényeinek beszerzésére vagy a 
sportpályánál, amire leginkább szükség van, arra fordítsa az önkormányzat, annak érdekében, 
hogy a sportpálya minél hamarabb működhessen.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy, amikor megszavazták az új alpolgármester, többen 
felvetették, hogy ez nem terhelheti a költségvetést, bár érti, hogy ez igazából egy kis tétel, ha 
figyelembe veszik azt, hogy az alpolgármester úr eddig is kapott képviselői tiszteletdíjat. 
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Javasolta, hogy a Képviselő-testület 5 Ft-ban határozza meg a tiszteletdíját és ne vegyen fel 
senki tiszteletdíjat, a környező településeken is ez a szokás.  
 
Hadházy Sándor: Nem támogatja ezt a javaslatot, mivel ez erkölcsi kérdés, ezért nem 
szeretne senkit egy ilyen döntéssel nehéz helyzetbe hozni. Ha valaki megengedheti magának, 
hogy adakozzon, akkor ezt tegye meg, de ne próbálja a képviselő társait nehéz helyzetbe 
hozni. Tehát volt egy ügyrendi javaslat, mely arról szólt, hogy ezt a döntést halasszák el 
későbbre, elmondta, hogy ő ezzel nem ért egyet, mert szeretné, ha a következő alkalomra 
olyan költségvetés kerülne a testület elé, ahol már minden szám a helyén van.  Kérte, aki ezzel 
egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 2 ellenszavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
22/2009 (II.12.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elutasítja azon ügyrend javaslatot, mely szerint a 
polgármester, alpolgármesterek, illetve képviselők 2009. évre vonatkozó tiszteletdíjairól 
a következő testületi ülésen döntsön a testület. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Volt egy javaslata a Pénzügyi Bizottságnak az 1,3-as szorzó tekintetében a 
képviselői tiszteletdíjakra vonatkozóan. Kérte, aki támogatja ezt a javaslatot, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 7 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta:  
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
23/2009 (II.12.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, mely 
szerint a képviselői tiszteletdíjak 1,3-as szorzóval kerüljenek megállapításra. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor:A következő javaslat volt Bártfai képviselő úrtól, hogy a képviselői 
tiszteletdíj 5 Ft-ban legyen megállapítva. Kérte, aki ezzel egyetért jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
24/2009 (II.12.) számú 
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HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete elutasítja Bártfai István képviselő azon javaslatát, 
miszerint a képviselői tiszteletdíj összege 5 Ft legyen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Akkor értelemszerűen marad az 1,1-es szorzó a képviselői tiszteletdíjak 
tekintetében.  
Következik az alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása, javasolta a 4,5-ös szorzó 
megállapítását. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
25/2009 (II.12.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az alpolgármesterek tiszteletdíjára vonatkozóan 4,5-
ös szorzót állapít meg, tehát a tiszteletdíj fejenként 173.925 Ft/hó.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A költségtérítésről történő szavazás következik. Javasolta, hogy a 
minimális 10%-al történjen a költségtérítés megállapítása az alpolgármesterek esetében, 
Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
26/2009 (II.12.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az alpolgármesterek költségtérítésére vonatkozóan 
10-10%-ot állapít meg, tehát a költségtérítés 17.393 Ft/hó/fő. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Bejelentette, hogy a polgármester tiszteletdíjára vonatkozó szavazástól 
tartózkodik, a szavazás időtartamára elhagyta az üléstermet. Felkérte Kalotai Árpád 
alpolgármestert, hogy távollétében vezesse az ülést.  
 
Kalotai Árpád: Polgármester úr kérte, hogy tiszteletdíját a minimálisan adható 12,5-ös 
szorzóval állapítsa meg a testület.  
Mivel más javaslat nem volt, kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

27/2009 (II.12.) számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete a polgármester tiszteletdíjára vonatkozóan 12,5-ös 
szorzót állapít meg, tehát a polgármester tiszteletdíja: 483.125 Ft/hó. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
- Hadházy Sándor polgármester visszatért az ülésterembe –  
 
Eőry Dénes: Kérte, hogy a rendőrőrs támogatása esetében a következő ülésig egyeztessék, 
hogy mennyi az a szükséges összeg, ami ahhoz kell, hogy a működés színvonala ne 
csökkenjen. Fontosnak tartja, hogy kapjanak támogatást a járőrök, hogy legalább a körzeti 
megbízott tudjon autóval közlekedni itt Visegrádon.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett ezzel, hiszen az önkormányzatnak mindent meg kell tennie 
annak érdekében, hogy a közbiztonság ne romoljon Visegrádon.  
 
Mezei Anna: Jelezte, hogy a fogorvos nőnek volt egy támogatási kérelme, de nem látja ezt 
előirányozva, foglalkozott ezzel a Pénzügyi Bizottság? 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint meg kell nézni először, hogy mit tartalmaz a szerződés, 
és ha van alapja a kérelemnek, akkor erre visszatérnek.  
Mivel több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester         jegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-én 

megtartott nyílt üléséről  
 
 
 

1. Német Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója a 2008. évi tevékenységéről 
 
2. 2008. évi költségvetési rendelet IV. negyedéves előirányzatának módosítása 

 
3. A 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása 

 
4. Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

 
5. Beszámoló a civil szervezetek 2008. évi munkájáról és tájékoztató a 2009. évi  

            önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról 
 

6. Bizottsági tájékoztatók II. 
 
7. MABEOSZ engedély kérelme város logo és címer használati kérelme 

 
8. P+R parkoló pályázathoz nyilatkozatok és tulajdonosi hozzájárulás megadása 

 
9. Hidrokomplex Mérnökszolgálati Kft. vízvezeték nyomvonal kiépítéséhez 

tulajdonosi hozzájárulás kérése 
 

10. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységéről 
 

11. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 
 

12. Kistérségi busz beszerzés pályázat benyújtása 
 

13. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 5-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Gróf Péter 
Ifj. Bártfai István 

     Dobri Imre 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

 
Távol maradt:    Eőry Dénes 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Gábris Gabriella 
 
 

Meghívottak:   
     Szebellédi István könyvvizsgáló 

Fótos Tünde Gazdasági Vezető 
     Schmidt Anna Általános Iskola igazgató 
     Dobó Istvánné óvodavezető 
     Mikesy Tamás Művelődési ház igazgató 
     Muckstadtné András Enikő élelmezésvezető 
     Schüszterl Károly Városgazdálkodási csoport vezető 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött napirendi javaslathoz 1 
kiegészítést tett, „Kistérségi busz beszerzés pályázat” címen. Javasolta, hogy ezt vegyék fel a 
napirendek sorába, kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
28/2009 (III.03.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a „Kistérségi busz beszerzés pályázat” című 
napirendi pontot felveszi a napirendek sorába. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Hadházy Sándor: Kéri, aki a kiegészített napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
29/2009 (III.03.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
 Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendi pontját elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

1. tsp: Német Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója a 2008. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel Burgermeister Istvánné a kisebbségi önkormányzat vezetője nincs 
jelen, ezért javasolja, hogy a tájékoztatót vegyék le napirendről. Kérte, aki ezzel egyetért, 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
30/2009 (III.03.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
 Visegrád Város Képviselő-testülete a „Német Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója a 
2008. évi tevékenységéről” című napirendi pontot leveszi napirendről. 
 
    Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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2. tsp: 2008. évi költségvetési rendelet IV. negyedéves előirányzatának módosítása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a rendelet módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 2/2009 (III.03.05.) számú a „2008. évi költségvetési rendelet IV. 
negyedéves előirányzatának módosításáról” szóló rendeletet elfogadja. (Rendeletet lásd 
mellékletben) 
 
- Dobri Imre képviselő megérkezett a tanácsterembe -  
 

3. tsp: A 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Dr Szebellédi István: Elmondta, hogy könyvvizsgáló által átvizsgálásra került a 
költségvetési tervezet. Összességében ez egy közepes kockázatot hordozó költségvetés, úgy a 
bevételek, mint a kiadások tekintetében. A költségvetés talán az elmúlt évhez hasonló 
színvonalat tud biztosítani, színvonal emelkedésre azonban nincs mód, illetve lehetőség. Az 
elkövetkezendő időszakban át kell tekinteni a bevételi szerkezetet abból a szempontból, hogy 
mi a díj, mi a hozzájárulás, illetve adó. Véleménye szerint ebben a költségvetésben nincsenek 
túlzások, sem aránytalanul alacsony vagy magas finanszírozások.  A könyvvizsgáló 
jelentésben szerepel néhány megjegyzés az előirányzat módosításhoz és a költségvetéshez is 
egyaránt, melyek döntően alaki, de végső soron tartalmi elemeket is jelentenek. Ezek a 
pénzügyi csoport, illetve a jegyző asszony közreműködésével javításra kerültek. A 
könyvvizsgáló a költségvetés előterjesztett anyagát rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli.  
 
Kiss Károly: A Pénzügyi Bizottság elkészített a legutóbbi ülésén elhangzottakról egy 
véleményt, illetve ajánlást, mely most került kiosztásra. Egyrészt a bizottságban az a 
vélemény fogalmazódott meg, hogy az idei évben ne kelljen hitelfelvétellel számolni, ezzel is 
csökkentve az önkormányzat adósságállományát. A bevételi oldalon csak olyan tételek 
jelenjenek meg, melyre biztosan számítani lehet. A Pénzügyi Bizottság véleménye szerint a 
Castrum Kft. részéről betervezett 20 millió forintból 10 millió nem fog teljesülni. Hasonlóan 
nem tartják tervezhetőnek a Tourist Project Kft támogatását sem, hiszen ez a z elmúlt évben 
sem teljesült, szerződés ellenére sem. Nincs tervezve az életfa szobor állításhoz tervezett 
illetve beígért Pest Megyei Önkormányzati támogatás, azonban ez a tétel is hozzájárulna 
ahhoz, hogy a költségvetést ne terhelje hitel. A kiadási oldalt érintő módosítási javaslatok az 
írásbeli tájékoztatóban részletesen szerepelnek. A 2009. évre tervezett beruházásokra és 
fejlesztésekre   egy külön táblázat készült, melyen szerepel egy olyan sor is, amit a Pénzügyi 
Bizottság javasol elfogadásra.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a bevétel tervezés tekintetében az olyan bevételek meg 
kell, hogy jelenjenek a költségvetésben, melyre szerződés van. Tehát a Pénzügyi Bizottság 
arra vonatkozó javaslat, a hogy ezek a tételek ne kerüljenek tervezésre nem tartható és nem 
támogatható. A 3. pontban szereplő bevételi tétel pedig még azért nem tervezhető, mert arra 
nem köttetett szerződés. Visegrád bevételei jelentős mértékben a turizmus területéről 
származnak, így ha probléma van, akkor nem elsősorban a marketing tételeken kell spórolni, 
hanem egyéb más számos olyan tétel van, amelyen megtakarítást lehet eszközölni. Így a 
marketing keret csökkentését nem tartja jó lépésnek. A millenniumi 50 millió forintos keret 
indokolt és meglapozott, de természetesen arra kell törekedni, hogy a költségek 
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csökkentésével, illetve különböző pályázati források bevonásával ez az összeg csökkentésre 
kerüljön. Álláspontja szerint a Pénzügyi Bizottság kiadási oldallal kapcsolatos javaslatai 
közül a 3. pontban Kiss Károly képviselő úr téved, amikor a kötelezettségvállalás kérdését 
összekeveri egy költségvetési forrás felhasználásával. A fejlesztések tekintetében elmondta, 
hogy nem ért egyet azzal a javaslattal, hogy majdnem minden fejlesztést hagyjanak el, mert ez 
nagyon nagy visszalépést jelentene.  
 
Dobri Imre: A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban a millenniumi keretben 
beterveztek 1 millió forintot a civil szervezetek számára és 600 ezer forintot az ifjúsági alapra. 
Javasolja, hogy a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezetben, ahol most 
jelenleg 0 forinttal szerepel az a két sor ott hagyjanak meg egy bizonyos összeget a nem 
millenniumi célú civil szervezetek, illetve az ifjúsági alap tevékenységeinek támogatására. 
Javasolja, hogy ez az összeg 500 ezer forint legyen a civil szervezetek soron és további 400 
ezer forint az ifjúsági keretre.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a Csatrum Kft-től várt 10 millió forintot semmiképpen nem 
támogatja beállítani a bevételi oldalon, hiszen ez már több éve nem érkezik be, így 
valószínűleg idén sem lesz belőle semmi. Véleménye szerint a táblázatokban a költségvetés 
terezésekor jó lenne látni a teljesítést is, mert nem szerencsés egy előző évi tervhez alakítani a 
költségvetést.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a költségvetés tervezése februárban történik és a zárás 
szintén, így a 2008. évi tényszámokat még nem lehetett hozzátenni, legfeljebb csak a 2008-as 
¾ éves eredményeket lehetett volna.  
 
Gróf Péter: Véleménye szerint a millennium évében nem csak a jó rendezvények fontosak, 
hanem a város külleme is, éppen ezért nem ért egyet a Pénzügyi Bizottság azon javaslatával, 
hogy a fejlesztésre betervezett tételeket hagyják ki a költségvetésből.  
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy a marketing keretre beállított tétel megtartását nagyon 
fontosnak tartja, mivel az önkormányzat turisztikai kiadványai elfogytak a legutóbbi utazás 
kiállításon, tehát várhatóan azt is készíttetni kellene, hogy legyen mit a látogatók kezébe adni.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy nem tud megszavazni 88 millió forintos hitel felvételt ebben az 
évben, hiszen már így is legalább kétszer ennyi hitele van az önkormányzatnak és még hitel 
problémák is adódhatnak. Nem tartja helyesnek, hogy a millenniumi keret összegért teljes 
mértékben és egy személyben Dobri Imre alpolgármester a felelős, hiszen a testület legfeljebb 
csak jövő ilyenkor ellenőrizheti le a felhasználást. Véleménye szerint a millenniumi kereten 
belül tervezett 1 millió forint a civil szervezetek számára a programokhoz kevés. Kérte, hogy 
a javaslatokon menjenek végig egyenként és szavazzanak róla.  
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy a hitelfelvételt nagyon kockázatosnak tartja ebben az évben. 
Véleménye szerint meg kellene fontolni egy komplett költségcsökkentést a költségvetésre 
vonatkozóan. A millenniumi költségkeret is magas, abból is lehetne még lefaragni.  
 
Dr Szebellédi István: Felhívta a figyelmet, hogy a bevételek beszedése az elsődleges és ha 
azok beérkeznek, akkor lehet a kiadásokat teljesíteni. Ezt figyelembe véve nincs kockázata 
annak, hogy meglévő szerződésekből származóan bevételt állítsanak be a költségvetésbe, mert 
legfeljebb, ha nem jön be, akkor kevesebbet költ az önkormányzat. A hitelnagyság a 
jogszabályok szerint a korrigált saját bevétel 70%-ig mehet el. Az önkormányzat a jelenleg 
rendelkezésre álló keret 50%-át sem használja ki. Ilyen önkormányzat nagyon kevés van. 
Azzal egyetért, hogy a képviselők kapjanak adatokat az elmúlt év teljesítéséről, de azzal nem 
ért egyet, hogy ezt a költségvetés tervezésére használják, mert ez az ún. bázis alapú 
költségvetés tervezés ma már nem igazán használatos, mert téves adatokhoz vezet. 
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Összességében elmondta, hogy nem lát olyan aránytalanságokat a költségvetésben, mint 
aminek a képviselők hangot adtak.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, javasolta, hogy 
a módosító indítványokról szavazzanak egyenként. A Pénzügyi Bizottság javaslatai írásban 
megvannak, arról tud szavazni a testület. Van-e más módosító javaslat? 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Dobri Imre alpolgármester úrnak volt egy módosító javaslata 
civil szervezetek támogatására vonatkozóan illetve az ifjúsági keretre vonatkozóan. Javasolja, 
hogy az ifjúsági keretre 400 e Ft-ot, a civil szervezetekre vonatkozóan, pedig 600 e Ft-ot 
javasol.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, hogy a módosító javaslatok vonatkozásában arra is tegyenek a 
képviselők javaslatot, hogy a szükséges összeget honnan biztosítsák. 
 
Dobri Imre: A millenniumi keret terhére. 
 
Hadházy Sándor: Tehát akkor csökken a millenniumi keret 50 millióról 49 millióra.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Más konkrét módosító javaslat nem volt.  
 
Hadházy Sándor: A vitát lezárta, először a módosító javaslatok szavazása következik, 
melyek elfogadásához egyszerű többség szükséges.  
Először a Pénzügyi Bizottság írásbeli módosító javaslatairól szavaz a testület.  
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy mivel a bizottság azt kérte, hogy a polgármester úr nyilatkozzon a 
bevételek vonatkozásában megfogalmazott 3 pontról, - mivel a bizottság nem ismerte ezeknek 
a szerződéses hátterét - és azt a bizottság elfogadta, ezért erről a három pontról nem szükséges 
szavazni.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a bizottság elnöke egy személyben nem vonhatja vissza 
a bizottság által tett javaslatot, és mivel a Pénzügyi Bizottságból nincs itt minden tag, ezért 
álláspontja szerint ezekről a módosító javaslatokról is szavazni szükséges.  
Kérte, aki támogatja a Pénzügyi Bizottság bevételi oldalon felsorolt 1. számú javaslatát, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
31/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, mely 
szerint a Castrum Kft-től ebben az évben várható 20 millió forint bevételt ne tervezze az 
önkormányzat a 2009. évi költségvetés bevételi oldalán. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja a Pénzügyi Bizottság bevételi oldalon felsorolt 2. 
számú javaslatát, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete 8 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
32/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, mely 
szerint a Tourist Project Kft-től tervezett támogatást ne tervezze az önkormányzat a 
2009. évi költségvetés bevételi oldalán. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja a Pénzügyi Bizottság bevételi oldalon felsorolt 3. 
számú javaslatát, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
33/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, mely 
szerint az önkormányzat tervezze be a 2009. évi költségvetés bevételi oldalára a Pest 
Megyei Önkormányzat támogatását az életfa szoborállításra, mivel arra vonatkozóan 
szerződés még nem köttetett. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Az iparűzési adó módosításra vonatkozóan kérne egy szavazást a 
testülettől arra vonatkozóan, hogy a következő ülésre terjesszék elő az adó rendelet 
módosítását e tárgyban. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Városa Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
34/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyetért a polgármester azon javaslatával, hogy a 
következő Képviselő-testületi ülésre terjesszék elő a helyi adó rendelet módosítását az 
iparűzési adó módosítása tárgyában.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Hadházy Sándor: A Pénzügyi Bizottság kiadási oldalra vonatkozó javaslatai következnek. 
Kérte, aki támogatja a Pénzügyi Bizottság kiadási oldalon felsorolt 1. számú javaslatát, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
35/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, mely 
szerint a 2009. évi költségvetésben marketing keretre tervezett 4 millió forint kiadása 
fölösleges, ezért azt törölni szükséges. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja a Pénzügyi Bizottság kiadási oldalon felsorolt 2. 
számú javaslatát, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
36/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés kiadási oldalán a 
millenniumi keretet 15 millió forinttal csökkenti 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja a Pénzügyi Bizottság kiadási oldalon felsorolt 3. 
számú javaslatát, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
37/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete nem ért egyet a Pénzügyi bizottság azon 
javaslatával, mely szerint a millenniumi rendezvények kapcsán felmerülő egy-egy 
nagyobb összeg felhasználásához a Képviselő-testület jóváhagyó szavazata szükséges.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja a Pénzügyi Bizottság kiadási oldalon felsorolt 4. 
számú javaslatát, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
38/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete nem ért egyet a Pénzügyi bizottság azon 
javaslatával, mely szerint az átadott pénzeszközök soron a Visegrádi Sportegyesületnek 
tervezett 1 millió forintos támogatást növeljék meg 200 ezer forinttal.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja a Pénzügyi Bizottság kiadási oldalon felsorolt 5. 
számú javaslatát, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül  (1 fő nem szavazott) a következő határozatot hozta: 
  

Visegrád Város Képviselő-testületének  
39/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete nem ért egyet a Pénzügyi bizottság azon 
javaslatával, mely szerint az egyesületeknek és civil szervezeteknek átadandó összeget 
2.660 e forinttal javasolja elfogadásra, a millenniumra tervezett keret terhére.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja a Pénzügyi Bizottság kiadási oldalon felsorolt 6. 
számú javaslatát, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 
mellett (1 fő nem szavazott) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
40/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete nem ért egyet a Pénzügyi bizottság azon 
javaslatával, mely szerint csökkentse az önkormányzat az ez évre tervezett kiadásokat a 
beruházások és fejlesztések ez évi felfüggesztésével, ennek megfelelően vonják meg a 
marketingre tervezett kiadásokat, valamint a beruházásokra és fejlesztésekre tervezett 
52 millió forintot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Hadházy Sándor: Dobri Imre képviselőnek volt még egy módosító javaslat, mely úgy szólt, 
hogy az Ifjúsági keret 400 ezer forinttal, a Civil szervezetek kerete 600 ezer forinttal a 
millenniumi keret terhére. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
41/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyetért Dobri Imre képviselő azon javaslatával, 
mely szerint a 2009. évi költségvetésben az Ifjúsági keretet 400 ezer forinttal, a Civil 
szervezetek keretét pedig 600 ezer forinttal növeljék a millenniumi keret terhére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Gróf Péter: Jelezte, hogy a civil szervezetek támogatására szeretné, ha visszatérnének, mert a 
szavazásnál azért tartózkodott, mert ebben a megfogalmazásban nem tudja támogatni.  
 
Kiss Károly: Név szerinti szavazást javasol a költségvetés elfogadására. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, először arról szükséges szavazni, hogy valóban név 
szerinti szavazás legyen-e. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja a név szerinti szavazást a költségvetésről, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
42/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésről név szerinti szavazással 
dönt.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Ismertette az SZMSZ 27. §-nak, név szerinti szavazásra 
vonatkozó szabályait. Felkérte a képviselőket, hogy amint ABC rendben meghallják nevüket, 
nyilatkozzanak igen, nem vagy tartózkodással. 
 
Bártfai István: nem 
Dobri Imre: igen 
Gróf Péter: igen 
Eőry Dénes: nincs jelen 
Hadházy Sándor: igen 
Kalotai Árpád: igen 
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Kiss Károly: nem 
Mezei Anna: igen 
Gerstmayer Beáta: igen 
Zeller Tibor: tartózkodik 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Megállapította, hogy 1 tartózkodás, 2 nem és 6 igen szavazattal 
Visegrád Város Képviselő-testülete a 3/2009 (III.05.) számú 2009. évi költségvetési 
rendeletet elfogadta. (Rendeltet lásd mellékletben). 
 

4. tsp: Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Mezei Anna: Véleménye szerint a külsős vendégre vonatkozó ár lehetne magasabb is, 
például 700 forint, hiszen az még mindig méltányos összeg.  
 
Muckstadtné András Enikő: A 700 forintot reálisnak tartja.  
 
Dobri Imre: Szerencsésebbnek tartaná, ha kerek összegben határoznák meg az árakat.  
 
Bártfai István: Egyetértett Dobri Imre javaslatával.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a kerekítés szabályait lehetne alkalmazni, fölfelé, 
hozzátette az áfa várhatóan 3 %-al emelkedni fog.  
 
Dobri Imre: Javasolta, hogy az óvodánál legyen 300 Ft, az iskolánál 450 Ft, alkalmazottnál 
650 Ft, nyugdíjasnál 450 Ft, saját dolgozónál 650 Ft, külső vendégnél 700 Ft az étkezési 
térítési díj.  
 
Hadházy Sándor: Mivel más javaslat nem volt, kérte, aki támogatja ezt a javaslatcsomagot, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, a 4/2009 (III.05.) 
számú, a Gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendeletet 
elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben) 
 

5. tsp: Beszámoló a civil szervezetek 2008. évi munkájáról és tájékoztató a 2009. évi 
önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Gróf Péter: Tájékoztatta a testületet, hogy a Közművelődési Bizottság a tegnapi napon 
ülésezett és megtárgyalta ezt a témát. Véleménye szerint az önkormányzat lényegesen többet 
tesz, illetve segít a civil szervezeteknek, mint sem pusztán anyagilag támogatja őket. A civil 
szervezeteknek március 20-ig lehet benyújtani olyan pályázatokat, mely lehetőséget nyújt 
számukra, hogy a saját programjukkal színesítsék a millenniumi programot. Javasolta 
Képviselő-testületnek, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően és az SZMSZ-ben 
megfogalmazottaknak is eleget téve a civil szervezetek kérdése változatlanul a 
Közművelődési, Ifjúsági- és Sport Bizottság hatáskörébe tartozzon. Ebből kifolyólag a 
különböző beszámolóknak és pályázatoknak a begyűjtésének is szakszerűbbnek kellene 
történnie, hogy ne történhessen meg az, hogy különböző helyekre adják le ezeket.  
Zeller Márton a VSE elnöke a tegnapi bizottsági ülésen beszámolt arról, hogy az egyesületnek 
milyen anyagi problémái vannak és sokszor saját zsebből finanszíroz dolgokat. Véleménye 
szerint ez nem várható el egyik civil szervezettől sem, de a VSE anyagi támogatásának 
megemelése csak átlátható módon, megindokolva lehetséges.  
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A közel jövőben a Közművelődési Bizottság Mikesy Tamás művelődési ház igazgatóval 
összefog hívni egy olyan megbeszélést, ahol a civil szervezetek vezetőivel megbeszélik azt, 
hogy milyen módon tudnának segíteni a millenniumi rendezvények szervezésében.  
 
Hadházy Sándor: A civil szervezetek kérdésében elmondta, hogy a következő ülésre 
előterjeszti az SZMSZ módosítását erre vonatkozóan és kérte, ha esetleg más bizottságnak is 
van hasonló javaslata, azt tegye meg.  
 
Kiss Károly: A Pénzügyi Bizottság pénzügyi okok miatt készíteni fog egy tervezetet, a 
márciusi ülésre egy pályázati rendet szeretnének kidolgozni, mely azt célozná meg, hogy a 
pályázatok lezárása megtörténjen és rögtön a következő évre vonatkozóan az igények 
jelenjenek meg.  
 
Mezei Anna: Jelezte, hogy a Turisztikai Egyesület nem adott le írásban beszámolót, ezért 
szólítsa fel az önkormányzat, hogy ezt tegye meg.  
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy minden civil szervezetnek írt egy levelet, melyben felkérte őket 
erre, illetve arra is, hogy az ez évi terveiket, programjaikat is ismertessék, tehát legfeljebb ez 
megismételhető a Turisztikai Egyesület vonatkozásában.  
A Közművelődési Bizottság az Együtt Kulturális Egyesület, a Visegrádi Szövetség, Soproni 
Sándor Egyesület, a Visegrádi Sport Egyesület, a Polgárőr Egyesület, a Sziget Egyesület 
beszámolóit elfogadásra javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy az imént felsorolt civil szervezetek beszámolóit fogadják 
el, kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
43/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az Együtt Kulturális Egyesület, a Visegrádi 
Szövetség, a Soproni Sándor Egyesület, a Visegrádi Sport Egyesület, a Polgárőr 
Egyesület, valamint a Sziget Egyesület 2008. évi tevékenységükről szóló beszámolóit 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
6. tsp: Bizottsági tájékoztatók II. 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Néhány Bizottság beszámolója a múltkor elmaradt, ezeket most pótoljuk.  
Mivel a bizottságok elnökei nem kívántak szóbeli kiegészítést tenni, kérte, aki elfogadja az 
Ügyrendi Bizottság Beszámolóját, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének  

44/2009 (III.05.) számú 
 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja az Ügyrendi Bizottság 2008. évi 
munkájáról  szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
45/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a Városfejlesztési, Idegenforgalmi- és 
Környezetvédelmi Bizottság 2008. évi munkájáról  szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

  
Hadházy Sándor: Kérte, aki a Közművelődési Bizottság beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
46/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a Közművelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottság 2008. évi munkájáról  szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Mivel az elmúlt alkalommal nem szavazott a testület a Népjóléti és a 
Pénzügyi Bizottság beszámolójának elfogadásáról ezt is most pótolni szükséges. Kérte, aki a 
Népjóléti Bizottság beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének  

47/2009 (III.05.) számú 
 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a Népjóléti Bizottság 2008. évi munkájáról  
szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
48/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi Bizottság 2008. évi munkájáról  
szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
7. tsp: MABEOSZ engedély kérelme város logo és címer használati kérelme 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének írásbeli 
kérelmét.  
 
Gerstmayer Beáta: Mi történik akkor, ha ehhez most hozzájárul az önkormányzat, de esetleg 
a kivitelezés nem tetsző módon történik majd? 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy tervek között szerepel erre a célra egy 3 tagú zsűri 
felállítása, aki minősítené az ilyen típusú szándékokat. Tehát jogos a kérdés, jó volna ezt 
minél hamarabb rendezni.  
Mivel a kérelemhez kapcsolódóan több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki 
támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének  

49/2009 (III.05.) számú 
 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének 
engedélyt ad arra, hogy az önkormányzattal közös tervezésű képeslapon és érmén a 
város logoját és címerét megjelenítsék.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
8. tsp: P+R parkoló pályázathoz nyilatkozatok és tulajdonosi hozzájárulás 

megadása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
50/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő testülete a Fő utca és a 11. sz. főút közötti részen P + R 
parkoló tárgyában pályázatot nyújtott be a KMOP--2008-2.3.1/C „ Parkolók és 
csomópontok fejlesztése”  pályázat keretében. A pályázat keretén belül létesítendő 
közvilágítási hálózat terveihez szükséges Tulajdonjogi-, Üzemeltetési- és Költségvállalási 
nyilatkozatokat, valamint a tervek engedélyeztetéséhez és kivitelezési munkálatok 
elvégzéséhez a Tulajdonosi, közútkezelői és építési szakhatósági hozzájárulást megadja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
9. tsp: Hidrokomplex  Mérnökszolgálati Kft. vízvezeték nyomvonal kiépítéséhez 

tulajdonosi hozzájárulás kérése 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének  

51/2009 (III.05.) számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete a Visegrád, 046 hrsz-ú külterületi vízfolyás 
ingatlanon keresztül húzódó ivóvíz távvezeték  nyomvonalának kiépítéséhez hozzájárul, 
a szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
10. tsp: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységéről 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Kérésre tájékoztatta a testületet Rajnák Lászlóval történt megbeszélésen 
elhangzottakról. Biztosította Rajnák urat arról, hogy ilyen típusú rendezvényekre, mint a kis 
palotajátékok a városnak szüksége van, kell keresni egy jó megoldást, mivel a palota területét 
nem kapja meg idén erre a célra, azonban konkrétumok még nem hangzottak el.  
Robicsek Katalinnal a patika épületének állapotáról tárgyaltak, a hivatal műszaki előadója 
felméri a szükséges munkálatokat, lesznek olyan munkák, melyet a városgazdálkodási csoport 
el tud végezni és valószínűleg lehetőség lesz pályázni is.  
 

11. tsp: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 
Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 

- Dobri Imre képviselő távozott az ülésteremből – 
 
Hadházy Sándor: Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
52/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
teljesítéséről szóló beszámolót. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
12. tsp: Kistérségi busz beszerzés pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 

- Dobri Imre képviselő visszatért az ülésterembe –  
 
Hadházy Sándor: A napokban kapott az önkormányzat egy tájékoztatást az Önkormányzati 
Minisztériumtól pályázati lehetőségekről, ezen lehetőségek között szerepelt az iskolabusz 
beszerzés kérdése is. Itt 70%-os intenzitású támogatást lehet megszerezni iskolabusz 
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vásárlásra. Maximum 30 millió forintos keretösszegig, 10,5 millió forint önkormányzati 
részvállalással lehetne pályázatot benyújtani. Azonban nem az önkormányzat tud pályázni, 
hanem a kistérségi társulás. Ezért az a megoldás kínálkozik, hogy a kistérségi társulással meg 
kell állapodni, hogy az önkormányzat vállalja az önrészt teljes egészében, illetőleg 5 éven 
keresztül a busz működtetését és szakszerű fenntartását és ezért a kistérségi társulás benyújtja 
a pályázatot. Véleménye szerint, ha ez sikerülne, akkor a jelenleg Kisorosziban fenntartott 
alsó tagozatos tanulók is Visegrádra járnának, így a fenntartási költségek csökkennének, 
valamint lehetne megállapodást kötni más iskolákkal is, például az erdei iskolával. 
Amennyiben ez a busz működne, akkor véleménye szerint Dömösről is több gyermek járna 
Visegrádra, mely a normatív támogatásban többletbevételként jelentkezhetne. Tehát a busz 
fenntartásához szükséges források ezekből a rendszerekből fedezhetők lennének. Ezt 
támogatandó kezdeményezésnek tartja, ezért javasolja, hogy az önkormányzat keresse meg a 
kistérségi társulást, hogy a pályázatot a fent ismertetett feltételekkel nyújtsa be az 
önkormányzat számára.  
 
Gersmayer Beáta: Nyilván ez még további szervezési kérdéseket is von maga után, hiszen 
kell majd egy felügyelő tanár is a buszra. 
 
Mezei Anna: Azt is meg kell majd szervezni, hogy milyen sorrendben szedi fel a busz a 
gyerekeket reggel, illetve délután.  
 
Hadházy Sándor: Igen, természetesen ezeket is meg kell majd szervezni, de ezt még nem 
most kell eldönteni.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint a kisoroszi gyermekek ide utaztatása nem reális, mivel 
elegendő lenne nekik csak Tahitótfaluig utazni, akkor miért jönnének körbe Visegrádra. Az 
önrész vállalása pedig ismételten megterhelné a költségvetést.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a gyermekek biztonsága nagyon fontos tényező és a 
szülőket ezzel ösztönözni lehet arra, hogy Visegrádra járassák a gyermekeket. Az iskola 
igazgatója maximálisan támogatja a beszerzést.  
Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakat 
támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
53/2009 (III.05.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő testülete hozzájárul az előterjesztés szerinti feltételekkel az  
önkormányzati miniszter 8/2009.(II.26.) ÖM rendelete alapján közösségi (iskola) busz 
pályázaton való részvételhez. 
A szükséges 30% saját erőt a pályázati önrész keret terhére biztosítja. Ez az összeg a 
jelenleg rendelkezésre álló árajánlat alapján 10.368.000.- Ft. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
13. tsp: Egyebek 

 
Kiss Károly: Történt valami előrelépés a Kaán Forrással kapcsolatban? 



 18 

Hadházy Sándor: Elmondta, hogy megkereste az erdészet vezetőjét, aki elmondta, hogy 
természeti értékek védelmében ezt az útlezárást mindenképpen szeretnék meglépni, de a 
visegrádiak kedvezményt fognak kapni, azonban azt még nem tudta megmondani, hogy 
mennyit. Ez természetesen csak az autóval történő behajtásra vonatkozik, gyalog vagy 
biciklivel ingyen be lehet menni.  
 
Zeller Tibor: Mi újság a városközpont pályázat kiírásával? 
 
Hadházy Sándor: A közbeszerzési tanáccsal kellett leegyeztetni a kiírás szövegét, vélhetően 
itt voltak módosítások. Utána kell nézni, a következő ülésen beszámol róla.  
Mivel egyebekben több kérdés illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
   polgármester            jegyző 
 



2009. március 5 
Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   7/2009 
Rendelet száma:  5/2009 (III.26.)  
Határozatok száma:  55-70/2009 
     
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án 

megtartott nyílt üléséről  
 
 
 
1. Áprily Lajos Általános Iskola vizsgálati anyag értékelése, esetleges döntések a 
2009/2010. tanévre vonatkozóan Kisoroszi község bevonásával 
2. Német Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója a 2008. éves tevékenységéről 
3. Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2008. évi 
tevékenységéről 
4. Közfoglalkoztatási Terv 2009. jóváhagyása, aktív korúak ellátása („Út a munkához” 
program) 
5. SzMSz rendelet módosítása (gyámhivatal vezető vezetői szintre hozása) 
6. Óvoda rekonstrukció pályázat beadása 
7. dr Tavas Mária fogorvos kérelme röntgengépre vonatkozóan 
8. Címer- illetve Visegrád névhasználati kérelmek (Posta Rt, Máthé Gábor) 
9. Rendőrség támogatása 
10. Hilton szálloda tulajdonosi hozzájárulás – közterületi termálvízellátás vízjogi 
engedélyezése  
11. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységéről 
12. Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
13. „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” pályázat keretén belül 
hatástanulmány készítési és régészeti feladatainak ellátására, értesítendő cégek 
listájának elfogadása 
14. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Gróf Péter 
Ifj. Bártfai István 

     Dobri Imre 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

 
Távol maradt:    Eőry Dénes 
     Zeller Tibor 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Gábris Gabriella 
 
 

Meghívottak:   
     Burgermeister Istvánné Német Kisebbségi Önk. elnöke 

Mikesy Tamás Művelődési ház igazgató 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A meghívóban szerepelő napirendhez 
képest 1 kiegészítést javasolt, az Árvízvédelmi beruházás pályázattal kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás megindításáról szükséges dönteni. Kérte, aki támogatja a napirend 
kiegészítését, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

55/2009 (III.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a napirendi javaslatot a „Duna-menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon” pályázat keretén belül hatástanulmány készítési és régészeti 
feladatainak ellátására, értesítendő cégek listájának elfogadása című napirendi ponttal 
kiegészítette. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Hadházy Sándor: Kérte, aki a kiegészített napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

56/2009 (III.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét a kiegészítéssel együtt elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. tsp: Áprily Lajos Általános Iskola vizsgálati anyag értékelése, esetleges döntések 

a 2009/2010 tanévre vonatkozóan Kisoroszi község bevonásával 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mint ismeretes az elmúlt évben az önkormányzat megrendelte az iskola 
átvilágítását, amely februárban elkészült, az értékelő dokumentációt az önkormányzat 
megkapta és azt március 2-án továbbította az iskola felé. Az iskola erre vonatkozó 
észrevételét március 20-án kapta meg az önkormányzat, ezért elég nehéz volt ennek tükrében 
az előkészítő munkát elvégezni. A jelentés mellett olvashatják a képviselők az iskola 
észrevételét, valamint a szakértő válaszát ezen észrevételekre vonatkozóan. Kisoroszi 
önkormányzata tárgyalta az ezzel kapcsolatos előterjesztést és a határozat kivonatot 
megküldte.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a dömösi önkormányzat a 
tegnapi napon ülésezett és tárgyalta meg az ezzel kapcsolatos előterjesztést, melyet elfogadott, 
azonban sajnos írásban ez még nem érkezett meg. 
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Gróf Péter: Elmondta, hogy a Közművelődési, Ifjúsági- és Sport Bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta. Az iskola igazgatója Schmidt Anna és Mezei Anna képviselő asszony számos 
észrevételt tett a jelentésre vonatkozóan. A Bizottság azon állásponton volt, hogy a mai 
testületi ülésen ezt meg kell vitatni a szakértő válaszának ismeretében is.  
 
Schmidt Anna: Elmondta, hogy ő a szakértővel abban állapodott meg, hogy elküldi számára 
a „nyers” anyagot és a szükséges egyeztetések után nyújtja majd be az önkormányzatnak a 
végleges jelentést. Úgy érzi, ha előbb kérte volna az önkormányzat, hogy küldje át az 
észrevételeit, akkor azt meg tudta volna tenni, mint múlt hét péntek. A mulasztásért nem érzi 
magát felelősnek.  
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy a szakértői válaszlevél véleménye szerint megzavarta a hátterét 
a dolgoknak, így ebben a kérdésben csak úgy lehet tisztán látni, ha személyesen 
találkozhatnának a szakértővel. Úgy gondolja, hogy az a 2,5 órás jelenlét, amit a szakértő az 
intézményben eltöltött, nagyon kevés ahhoz, hogy  egy meglapozott jelentést lehessen 
készíteni. Így véleménye szerint nyugodt szívvel nem lehet a módosításokról dönteni.  
 
Hadházy Sándor: Sajnos a szakértő egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott a mai ülésre 
eljönni. Úgy gondolja, hogy az iskola pedagógiai programja és jövőképe nagyon fontos a 
település fejlődése szempontjából, ennek tükrében javasolja, hogy egy olyan átmeneti döntést 
hozzon a testület, hogy a szakértői véleményezésben megfogalmazott túlzó juttatások 
csökkentését végezze el az önkormányzat és amennyiben a jövő hónapban sikerül a vitát 
lefolytatni a szakértővel, akkor pozitív módosításra még lesz lehetőség. Elvonásra viszont 
csak március 31-ig van lehetőség, mert az akkor még a 2009. szeptembertől kezdődő 
tanévben jelentkezhet. Tehát formailag ma meg kellene hozni egy döntést, a téma érdemi 
megvitatását viszont a jövő hónapra kellene elhalasztani.  
 
Kiss Károly: Van néhány kérdés, például a csoportbontás, melyet szakmailag valóban át kell 
beszélni és alaposan meg kell indokolni, hogy arra miért van szükség. Néhány pontatlanság a 
szakértő részéről is felmerül, tehát ezeket szükséges átbeszélni. Azzal egyetért, hogy a 
szükséges döntést most meg kell hozni. 
 
Mezei Anna: Javasolta, hogy a szakértői jelentés 27. pontját beszéljék át. 
 
Gerstmayer Bea: Véleménye szerint itt van 2 olyan pont, ahol lehetne megtakarítást elérni, 
az egyik a csoportbontás, a másik pedig a kulturális rendezvények önköltségessé tétele. 
Viszont ezek komoly átszervezési munkát igényelnek az iskola részéről.  
 
Hadházy Sándor: Ez csak szeptembertől lépne életbe, ha most bármilyen változtatásról dönt 
a testület.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint ezt a jelentést el lehetne fogadni így, ahogy van, csak fel 
kellene kérni az iskolát, hogy a benne foglalt javaslatok tükrében dolgozza át a pedagógiai 
programot.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy az ő javaslata is erre irányul, és a jelentés tükrében az 
iskola vezetése a Kulturális Bizottság, illetve a hivatal közösen a következő testületi ülésre 
dolgozzon ki egy részletes programot.  
 
Schmidt Anna: A csoportbontás és kulturális programok támogatása érinti a pedagógiai 
programot, tehát főként ezek jelentenek olyan döntést, amelynek anyagi vonzat van. 
Elmondta, hogy a csoportbontások azért indokoltak, mert így jobban és differenciáltabban 
fejleszthetőek a gyermekek. A matematika és magyar nyelv oktatása esetén elképzelhetőnek 
tartja a csoportbontás megszűntetését, ha szükséges, de a nyelv oktatásban nem jó a magas 
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osztálylétszám. A számítógépes oktatás esetén sem lenne szerencsés, ha több gyereket kellene 
egy géphez ültetni.  
 
Mezei Anna: Visszavonta azon javaslatát, mely szerint egyenként tárgyalják át a szakértői 
jelentés 27. pontját, mivel a következő ülésen úgyis lesz mód a módosításra. 
 
Hadházy Sándor: Akkor most egyben történik a szavazás a 27. pontról azzal a 
kiegészítéssel, hogy az önkormányzat felkéri a Közművelődési, Ifjúsági- és Soprt Bizottságot, 
az iskola vezetését, valamint a hivatalt, hogy az áprilisi testületi ülésre dolgozza ki. Kérte, aki 
ezzel a javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

57/2009 (III.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átvilágításáról szóló szakértői jelentést elfogadja. 
Felkéri az iskola igazgatóját és a jegyzőt, hogy a szakértői jelentésben foglaltak- 
valamint a vonatkozó testületi döntések alapján a Pedagógiai Program- illetve az 
intézmény alapító okiratának szövegszerű módosítását a soron következő ülésre 
terjessze elő. 
 

Határidő: április 30. 
Felelős: jegyző 

 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Jelezte, hogy a Kisoroszi tagiskolában bevezetendő 
napköziotthonos oktatásról még dönteni szükséges, az erre vonatkozó előterjesztés és 
határozati javaslat értelmében. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy jónak tartja ezt az elképzelést. 
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki elfogadja a javaslatot ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

58/2009 (III.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
1) Kisoroszi Község- / Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés m) 
pontja és a 102. § (2) bekezdés f) pontjának felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy az 
intézményfenntartó társulás keretein belül működtetett Áprily Lajos Általános Iskola és 
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Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kisoroszi Tagiskolájában a 2009/2010. tanévtől 
kezdődően bevezeti az iskolaotthonos oktatást az 1-2. összevont osztályban. 
 

Felelős: jegyző(k) 
Határidő: 2009. augusztus 30. 

 
 
2.) Tudomásul veszi az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény igazgatójának nyilatkozatát, miszerint az iskolaotthonos 
oktatásszervezési forma bevezetése nem jelent többlet kiadást az önkormányzat 
számára. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester(ek) 
 
 
3.) Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést az 

indítandó új iskolaotthonos oktatásszervezési forma 2009. szeptember 1-jei  
indításához és az érdekeltek számára történő megismerésről gondoskodjon.  

 
Határidő: folyamatos 

Felelős: iskola igazgató 
 

2. tsp: Német Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója a 2008. éves tevékenységéről 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Burgermeister Istvánné: Nem kívánt a beszámolóhoz kiegészítést tenni.  
 
Mezei Anna: Az elmúlt időszakban mi a kisebbségi önkormányzat tapasztalata arra 
vonatkozóan, hogy mennyire érdeklődő és aktív a lakosság a rendezvények tekintetében.  
 
Burgermeister Istvánné: Sajnos az a tapasztalat, hogy a lakosság érdeklődése egyre kisebb a 
rendezvények iránt, bár az önkormányzat igyekszik a már hagyománnyá vált programokat 
évről-évre megtartani. Ezeket ki is plakátolják és az önkormányzat honlapjára is felteszik.  
 
Hadházy Sándor: Hogyan tudna segíteni az önkormányzat abban, hogy új lendületet kapjon 
ez a kulturális élet? 
 
Burgermeister Istvánné: A kisebbségi önkormányzat jó kapcsolatot ápol a Képviselő-
testülettel és a hivatal dolgozóival. A millennium kapcsán az eseményfüzetben a kisebbségi 
rendezvények is szerepelnek, csakúgy, mint az összes többi városi program. Ezen kívül a 
Visegrádi Hírekben is rendszeresen közzéteszik a kisebbségi programokat, valamint 
szórólapot is szoktak osztogatni közvetlenül a rendezvények előtt. Ha esetleg a hivatalnak van 
erre vonatkozóan javaslata, hogy hogyan lehetne méginkább felhívni a lakosság figyelmét, 
akkor azt szívesen fogadja.  
 
Gerstmayer Bea: Véleménye szerint a hagyományok ápolását a gyerekekkel való jó 
kapcsolat kialakításánál kell elkezdeni. Javasolta, hogy a rendezvényeket úgy kellene 
szervezni, hogy a gyerek programokat külön kell választani a felnőtt programoktól.  
 
Burgermeister Istvánné: Már jó néhány éve szeretnének létrehozni egy úgynevezett 
közösségi házat, de tudvalevő, hogy szűkösek a források e tekintetben. Pályázati kiírásokról 
nem tud ilyen vonatkozásban, inkább csak rendezvényekre lehet pályázni.  
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Hadházy Sándor: Javasolta, hogy Dobri Imre alpolgármester úrral együtt beszéljék át 
elsősorban a programok szervezését, másrészt azt, hogy hogyan lehetne ezt aktívabbá tenni. 
Mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a Német Kisebbségi Önkormányzat munkáját, 
illetve tájékoztatóját.  
 

3. tsp: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2008. évi 
tevékenységéről 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Mikesy Tamás: Nem kívánt a beszámolóhoz kiegészítést tenni, mivel a Közművelődési 
Bizottság részletesen megtárgyalta, valamint a Pénzügyi Bizottság is megismerte a 
Művelődési Ház igényeit a költségvetés tárgyalása kapcsán. 
 
Gróf Péter: A Közművelődési Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Elmondta, hogy 
a Kulturális Bizottság felajánlotta az igazgató úrnak, hogy a civil szervezetekkel együtt 
tartanának egy megbeszélést, ahol Mikesy Tamás tartana egy tájékoztató, hogy konkrétan 
milyen jellegű segítségre lenne szüksége a millenniumi rendezvények kapcsán.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a millenniumi év igen nagy munkát ró a városra, melyben a 
Művelődési Háznak igen nagy szerepe van, ezért azt kéri mindenkitől, hogy ebben a 
munkában aktívan vegyenek részt és segítsenek. A civil szervezetek, illetve a város lakói 
nagyon pozitívan állnak hozzá és az eddig lezajlott események is jól sikerültek.  
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a Kulturális Bizottság felajánlotta az igazgató úrnak, hogy a 
civil szervezetekkel együtt tartanának egy megbeszélést, ahol Mikesy Tamás tartana egy 
tájékoztatót, hogy konkrétan milyen jellegű segítségre lenne szüksége a millenniumi 
rendezvények kapcsán.  
 
Mikesy Tamás: Ez a segítség kérés főként az augusztusi fő hét rendezvényeire vonatkozik.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság elsősorban azt vizsgálta, hogy 
pénzügyileg nincsenek-e átfedések a különböző programok esetében a millenniumi 
eseményekkel.  
 
Gerstmayer Bea: A könyvtárosi állásra van jelentkező? 
 
Mikesy Tamás: Ez idáig legalább 20-25 érdeklődő volt, konkrét jelentkező is van már szép 
számmal. 
Továbbiakban tájékoztatást adott a környező települések művelődési házaival kialakított 
együttműködési kapcsolatokról. 
 
Hadházy Sándor: A város rendezvényeiről kapnak-e tájékoztatást a szállodák? 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy minden alkalommal szórólapokat adnak át a szállodáknak, 
és elmondható, hogy segítő kapcsolatot sikerült kialakítani ezekkel a vállalkozókkal. Amiben 
viszont rossz tapasztalatai vannak, az a sajtóval való kontaktus, mert hiába küldi el a sajtó 
anyagokat a Magyar Rádiónak vagy a Magyar Televíziónak a rendezvényekről, tehát itt 
valószínűleg kapcsolatok kialakítására lenne szükség.  
 
Hadházy Sándor: Erre vonatkozóan véleménye szerint elsősorban a térségi kapcsolatokat 
kellene megerősíteni és egy-egy település sikeres programjához hozzákapcsolni Visegrádot. 
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem volt, kérte, aki a beszámolót 
elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

59/2009 (III.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi 
Könyvtár beszámolóját a 2008. évi tevékenységéről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Jelezte, hogy az iparűzési adó csökkentésére vonatkozórendelet módosítást 
egyik bizottság sem tudta még megtárgyalni, ezért javasolja, hogy a 4. napirendi pontot 
vegyék most le napirendről és a következő testületi ülésen tárgyalják. Kérte, aki ezzel az 
ügyrendi javaslattal egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

60/2009 (III.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a „Helyi iparűzési adó csökkentése – rendelet 
módosítás” című napirendi pontot leveszi a napirendről, annak tárgyalását a soron 
következő testületi ülésen tárgyalja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
4. tsp: Közfoglalkoztatási Terv 2009. jóváhagyása, aktív korúak ellátása („Út a 

munkához” program) 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Mezei Anna: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta, ez egy olyan program, melyhez szükséges 
elfogadni ezt a közfoglalkoztatási tervet, hogy ha majd hirtelen szükség lesz rá, akkor már 
rendelkezésre álljon. A Bizottság támogatja ennek elfogadását.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint ez nagyon hasznos dolog, hiszen a kistérségben is van 
lehetőség közmunkások foglalkoztatására.  
Mivel ezzel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, aki a programot elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

61/2009 (III.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja Visegrád Város Önkormányzat 
Közfoglalkoztatási Tervét.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
5. tsp: SZMSZ rendelet módosítása (gyámhivatal vezető vezetői szintre hozása) 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Van-e bizottsági vélemény? Foglalkozott-e valamelyik bizottság ezzel a 
kérdéssel? 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy Bizottsági ülésen erről nem tárgyaltak, bizottsági vélemény 
ezért nincs, ő személyesen nem tudja támogatni ezt a változtatást, de a téma megvitatásától 
nem zárkózik el.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás illetve kérdés nem volt, 
kérte, aki támogatja a rendelet módosítását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül az 5/2009 (III.27.) számú, a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról szóló rendelet módosítását elfogadja. (Rendeletet lásd 
mellékletben) 
 

6. tsp: Óvoda rekonstrukció pályázat beadása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A pályázat benyújtási határideje április 3., ezért a határidő szűkössége 
miatt javasolja, hogy a testület fogadja el. Az óvoda tetőszerkezetének felújítása, illetve a 
nyílászárók cseréje, hőszigetelés férhet bele. Az önrész 20%.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a 
határozati javaslat elfogadását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

62/2009 (III.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő testülete hozzájárul az  önkormányzati miniszter 
14/2009.(III.12.) ÖM rendelettel módosított 8/2009.(II.26.) ÖM rendelete alapján óvodák 
infrastrukturális fejlesztés, korszerűsítés támogatásra pályázaton való részvételhez. 
A szükséges 20%, azaz 5 millió forint saját erőt biztosítja.  
 

Felelős: Polgármester  Határidő: ülést követően azonnal. 
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7. tsp: dr Tavas Mária fogorvos kérelme röntgengépre vonatkozóan 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy 2002-ben döntött arról az akkori Képviselő-
testület, hogy 1 Ft jelképes összegért átadja a fogorvos részére a gépeket, azzal a feltétellel, 
hogy a doktornő vállalja az eszközök biztosítását az ellátás érdekében. A szerződésben is az 
áll, hogy az önkormányzatnak nem kötelezettsége ezeket a gépeket karbantartani, azonban 
természetesen dönthet arról, hogy támogatja.  
 
Hadházy Sándor: Álláspontja szerint a szerződésben foglaltak szerint kell eljárni.  
 
Bártfai István: Ezek az eszközök nullára voltak leírva annak idején. Javasolta, hogy 
valamennyi támogatást adjanak a fogorvosnak a röntgengépre.  
 
Mezei Anna: A Népjóléti Bizottság tárgyalta ugyan ezt a kérdést, de álláspontja szerint ez a 
Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik, a lakosság ellátása szempontból a Népjóléti 
Bizottság is támogatja a röntgengép beszerzését.  
 
Bártfai István: Javasolta, hogy 200 ezer forinttal támogassák a röntgen készülék beszerzését.  
 
Gróf Péter: Véleménye szerint a hálózat – feszültségvédő rendszert célszerű volna kiépíteni 
az egészségházban, hogy hasonló probléma ne merülhessen fel.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a túlfeszültségmérő beszerelésével, bár véleménye szerint ez a 
gép használójának lenne a feladata. El lehet azon is gondolkodni, hogy az önkormányzat 
megvásárolja ezt a készüléket, használatba adja, de a tulajdonjogát megtartja.  
 
Bártfai István: Tudomása szerint a gépet már megvásárolta a doktornő.  
 
Hadházy Sándor: A gép vásárlásra vonatkozó javaslatát visszavonta. 
 
Gerstmayer Bea: Véleménye szerint a túlfeszültség védelmet kellene az önkormányzatnak 
megoldania, a többit, pedig a fogorvosnak.  
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás, illetve javaslat nem volt, kérte aki egyetért Bártfai 
István képviselő azon javaslatával, hogy 200 ezer forinttal támogassák a fogorvosi röntgengép 
beszerzést, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 3 ellenszavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

63/2009 (III.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elutasítja Bártfai István képviselő azon javaslatát, 
mely szerint az önkormányzat 200 ezer forinttal támogassa a fogorvosi röntgengép 
beszerzését. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Mezei Anna: 100 ezer forint támogatást javasolt. 
 
Gerstmayer Bea: Szintén 100 forint támogatást javasol, és plusz 100 ezer forintot javasol a 
túlfeszültség mérő beszerzésére. 
 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb javaslat nem volt, kérte, aki támogatja Gerstmayer Bea 
képviselő javaslatát, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

64/2009 (III.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete Gerstmayer Bea képviselő javaslatát támogatja, arra 
vonatkozóan, hogy a dr Tavasné Tóth Mária fogszakorvos számára 100 ezer forint 
támogatást nyújt a fogorvosi röntgengép beszerzésére, valamint 100 ezer forintot 
biztosít az egészségházban kiépítendő hálózat- feszültségvédő rendszer kiépítésére. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
8. tsp: Címer- illetve Visegrád névhasználati kérelmek (Posta Rt, Máthé Gábor) 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Két kérelem érkezett be az önkormányzathoz, egyik a Magyar Posta 
részéről, illetve a Visegrádért Egyesület részéről címer valamint névhasználat tárgyában. 
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a Közművelődési Bizottság álláspontja az, hogy a jövőben, aki 
használni szeretné a Visegrád címert, készítsen egy tervezetet, hogy azt milyen módon és 
formában szeretné és azt egy 3 tagú bizottság véleményezné, majd a testület döntene róla.  
 
Dobri Imre: A címer használatról szóló rendeletet ki kellene egészíteni, a kereskedelmi 
forgalomba kerülő tárgyakra vonatkozó szabályozással, illetve, hogy egy szakmai bizottság 
véleményezi ezt a jövőben.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: A következő testületi ülésre lehet ezt konkrétan előkészíteni. 
 
Kalotai Árpád: Javasolta, hogy a Magyar Posta mostani kérelmét engedélyezzék, azzal, hogy 
kérjenek be egy grafikai tervet róla.  
 
Kiss Károly: Javasolta, hogy a névhasználati kérelmet adják ki, a Postával kapcsolatban 
elmondta, hogy sajnálatosnak tartja azt, hogy már hosszú évek óta – az önkormányzat 
többszöri felszólítására -  sem képesek rendbe hozni a posta épületét, ami most a millennium 
évében különösen indokolt lenne.  
 
Hadházy Sándor: Az épülettel kapcsolatban egyetértett a képviselő hozzászólásával, 
azonban véleménye szerint ezt most külön kell választani, hiszen az Visegrád érdeke is 
különösen a millennium évében, hogy egy ilyen bélyeg blokk kerül kiadásra és ehhez 
kapcsolódik még egy alkalmi bélyegző elkészítése is. Ettől függetlenül ígéretet tett, hogy 
ismételten küld egy felszólító levelet az épület rendbetételére vonatkozóan.  
 



 12 

Kalotai Árpád: A nyilatkozatban szerepel, hogy „korlátlan ideig” alkalmaznák, véleménye 
szerint ezen változtatni szükséges. 
 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a Posta kérelmével, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

65/2009 (III.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete hozzájárul a Magyar Posta Zrt. részére „Visegrád 
ezer éve Európa közepén” logó használatához, a 82. Bélyegnap keretében alkalmi 
postabélyegző, bélyegblokk, szóló bélyeg, illetve alkalmi boríték készítése céljából.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A civil szervezet névhasználati kérelmével, aki egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

66/2009 (III.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Visegrádért Egyesület 
számára „Visegrád” település névének használatához. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
9. tsp: Rendőrség támogatása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: A körzeti megbízott vetette fel azt a kérdést, hogy a munkáját sokkal 
hatékonyabban tudná ellátni a saját gépkocsijával, amennyiben az önkormányzat valamilyen 
formában hozzájárulna ehhez. Ez havi szinten 20 ezer forint, tehát éves viszonylatban 240 
ezer forint lenne. A támogatás MOL kártya formájában kerülhetne átadásra, tehát másra nem 
használható.  
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy egyetért a támogatással, ha valóban ettől hatékonyabb lesz a 
munka. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a következő ülésre meghívják az őrsparancsnokot és a 
körzeti megbízottat is, hogy számoljanak be az elmúlt évi munkájukról. Akkor természetesen 
fel lehet tenni hozzájuk az aktuális kérdéseket.  
 
Gerstmayer Bea: Javasolta, hogy akkor beszéljék meg a millenniumi rendezvények rendőri 
biztosítását is.  
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Kiss Károly: Javasolta, hogy erre az ülésre a polgárőrség képviselőjét is hívják meg, hogy 
lehetőség legyen teljes körűen mindenféle kérdést tisztázni, ami esetlegesen felmerül.  
 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a rendőrőrs 
gépkocsi használatához szükséges havi 20 ezer forintos benzinköltség hozzájárulást, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

67/2009 (III.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete havi 20.000.- forint benzinköltség támogatásban 
részesíti a Visegrádi Rendőrőrsöt.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
10. tsp: Hilton szálloda tulajdonosi hozzájárulás – közterületi termálvízellátás vízjogi 

engedélyezése  
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Gróf Péter: Volt egy ígérete a Hilton szálló építtetőjének, az a bizonyos 20 millió forint 
támogatás. Ez azóta sem érkezett meg az önkormányzathoz. Nem ártana erre felhívni a 
figyelmüket.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy több alkalommal beszélt Réti Lillával, aki azt íz ígéretet 
tette, hogy április elején eljönnek és ezeket a kérdéseket tisztázni lehet.  
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  1 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

68/2009 (III.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Visegrád, HILTON Szálló termálvízzel való 
ellátása érdekében az ismételten benyújtásra kerülő - módosított – engedélyezési 
tervdokumentáció alapján a Visegrád 1203/1 és a 1819/2 , valamint a 1212/4 hrsz.-ú 
ingatlanokon a  vezeték kiépítéséhez hozzájárul, a szükséges tulajdonosi és útkezelői 
hozzájárulást megadja, azzal a kikötéssel, hogy a kútra való rákötésnél a már meglévő 
vezetékek nyomvonalát egyeztetni kell azok sérülésmentessége érdekében. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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11. tsp: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységéről 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Kérésre bővebbe tájékoztatást adott az Obergrünzburgi delegáció tagjaival 
való találkozásról, a „Figyelj Rám” Közhasznú Egyesület elnökével való megbeszélésről, a 
Gyermekjóléti Szolgálat ügyéről, valamint Pázmány Annamáriával folytatott tárgyalásról. 
 

12. tsp:  Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

69/2009 (III.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
13. tsp: „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” pályázat keretén belül 

hatástanulmány készítési és régészeti feladatainak ellátására, értesítendő cégek 
listájának elfogadása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Itt egy meghívásos közbeszerzési eljárásról van szó, melyet a Gál és társa 
Ügyvédi Iroda bonyolít le a környezetvédelmi hatástanulmány készítésére, valamint régészeti 
feladatok ellátására.  
 
Kiss Károly: Miért pont ezt a 3 céget hívják meg? Lehet esetleg többet is javasolni? 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Lehet, természetesen, ezt a 3 céget az előkészítő cég javasolta, 
mivel valószínűleg munkakapcsolatban vannak, de bárkit meg lehet hívni.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás és kérdés nem volt, kérte, 
aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 



 15 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
70/2009 (III.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete a KEOP-7.2,.1,2,-2008-0023 „ Duna-menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon” pályázat keretein belül a szükséges előzetes 
vizsgálat, és hatásvizsgálat lefolytatása, ennek keretében örökségvédelmi hatástanulmány 
készítése, és előzetes régészeti feltárási feladatok elvégzésére készült hirdetmény nélkül induló 
egyszerű eljárás keretén belül „Egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása” -t változtatás 
nélkül, mellékletekkel együtt elfogadja. 
Felhatalmazza az eljárás lebonyolítását végző Gál és társa Ügyvédi Irodát, hogy az 
alábbi három cégnek küldje meg az elfogadott felhívást, dokumentációt: 
 
TI-ROL Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 
Spitz Roland ügyvezető 
1201 Budapest, Berkenye sor 11. 8/32. 
Levélcím: 1192 Budapest, Kós Károly tér 3 fszt. 6. 
Fax: 06-1-283-1628,  
Email: postmaster@tirol.t-online.hu 
 
AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. 
Privler Zoltán ügyvezető 
2100 Gödöllő,  
Ganz Ábrahám utca 2. 
Fax: 36-28-415-964 
E-mail: info@agruniverholding.hu 
 
SENEX Környezetgazdálkodási Kft. 
Perényi Gábor ügyvezető 
9985 Felsőszölnök, 
Alsó-Jánoshegy 6. 
Iroda és levélcím: 1033 Budapest, Hajógyári sziget 134. 
Telefon/fax: 
+36-1-369-2354 
+36-1-369-8098  
E-mail: senex@senex.hu 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
14. tsp: Egyebek 

 
Tájékoztatás pályázati költségkeret bővítéséről 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet, hogy a tegnapi nap folyamán információt kapott a 
pályázatíró cégtől, az Aditus Kft-től, arról, hogy a kormányzat a tervek szerint meg kívánja 
emelni az egyes pályázatok költségkeretét. Eddig az önkormányzat cca. 1 milliárdos 
összegben gondolkodott az árvízi pályázat kapcsán, melyhez cca. 140 millió forintos önrész 
vállalásáról döntött. Ezt a keretösszeget 1500 millióra fogják felemelni, ami azt jelentheti, 
hogy a teljes projekt önrész vállalás nélkül bele fog férni ebbe a keretbe.  
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Zászlók cseréje a Rév utcában 
 
Bártfai István: Jelezte, hogy a Rév utcában minél előbb ki kellene cserélni a zászlókat, mert 
nagyon elhasználódtak már, illetve szél is megtépte.  
 
Hadházy Sándor: Egyetért a zászlók cseréjével, az erre beállított keret terhére ezek 
folyamatosan ki lesznek cserélve.  
 
Fő utca pakolási rendjének problémája 
 
Kalotai Árpád: A Fő utcán egyoldalú parkolást kellene bevezetni azon a szakaszon, ahol 
kétirányú a forgalom, mert sokszor forgalom felakadást okoz, hogy mindkét oldalon 
parkolnak az autók. Kérte, hogy a Városfejlesztési Bizottság beszélje ezt át, illetve kérjék ki 
szakember véleményét is.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy a bizottság járja köbe először ezt a kérdést. 
 
Fő utcai elhanyagolt ingatlanok problémája 
 
Mezei Anna: Jelezte, hogy a Fő utca elején van jó néhány elhanyagolt ház, illetve 
járdaszakasz, kérte, hogy ezeket a tulajdonosokat szólítsa meg az önkormányzat, hogy a 
millennium évére való tekintettel próbálják meg egy kicsit rendezni a környezetüket. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint először egy udvarias hangnemű levelet kellene írni az 
érintetteknek és amennyiben ez nem hatásos, akkor a hivatal embereinek kell rendezni a 
kérdést, mert ez mindenképpen megoldást kíván.  
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
 polgármester             jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   8/2009 
Rendelet száma:  - 
Határozatok száma:  71-72/2009 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 23-án 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről  

 
 
 
 
 
1. Visegrád Város Sportkoncepciója 
 
2. Sportcsarnok tető felújításhoz pályázat benyújtása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 23-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Ifj. Bártfai István 

     Dobri Imre 
Eőry Dénes 
Kalotai Árpád 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

     Zeller Tibor 
 
Távol maradt: 

Képviselő: Gróf Péter 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Miklós Melinda 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
 

1. tsp: Visegrád Város Sportkoncepciója 
Előterjesztő: Hadházy Sándor 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, az önkormányzat 
sportkoncepciójának tárgyában. 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
sportkoncepciót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

71/2009. (IV.23.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a 2004. évi I. törvény VII. fejezet 55. §-a 
szerint elkészült „Visegrád város sportkoncepcióját”, mely tartalmazza a 
sportlétesítmények felújítási programját is. 

 
Felelős: polgármester 

Határidő: ülést követően azonnal 
 

2. tsp: Sportcsarnok tető felújításhoz pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, mivel azonban kérdés illetve 
hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a pályázat benyújtását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

72/2009. (IV.23.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati miniszter 
15/2009.(III.17.) ÖM rendelet a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő 
sportlétesítmények felújításának támogatásáról rendelete értelmében a Magyar László 
Sportcsarnok tetőfedésének és szigetelésének felújítás támogatására pályázaton való 
részvételhez. 
 
A benyújtáshoz a hagyományos értelemben vett önerő igazolása nem szükséges, a 
pályázati kiírás önerőként veszi figyelembe a működő sportegyesületek, 
sporttevékenységet folytató különböző szervezetek támogatási összegeit, mely az 
önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete értelmében 2009. évben összesen 
9.500.000.- Ft. 
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A 10 millió Ft feletti 1.000.000.- Ft összeget az önkormányzat a költségvetés pályázati 
alapjából biztosítja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
 
Hadházy Sándor: Egyéb napirend nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester          jegyző 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   9/2009 
Rendelet száma:  6/2009 (IV. 30.) 
    7/2009 (IV. 30.) 
Határozatok száma:  73-89/2009 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-án 
megtartott  nyílt üléséről  

 
 

1. 2008. évi költségvetési beszámoló 
2. Beszámoló a Rendőrőrs 2008. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetéről  
3. Polgárőrség vezetőjének meghallgatása, bemutatása, valamint a polgárőrség 

támogatási kérelme 
4. Visegrád, Északi öböl vízfelületének használata 
5. Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok elkészítéséről 
6. Közmeghallgatás kiírása 
7. Áprily Lajos Általános iskola igazgatói állás meghirdetése 
8. Helyi adórendelet módosítása 
9. Közbeszerzési Terv 2009 
10. Gyermekjóléti Szolgálat ügye (Nagymarostól átszerződés a Szentendrei 

Szolgálathoz 2009.) 
11. Civil szervezetek pályázati rendje szabályzat elfogadása 
12. Civil szervezetek 2009. évi támogatásának megítélése 
13. Helyi védettségű homlokzatok-pályázat kiírása 
14. Energetikai fejlesztésekre pályázatíró megbízása 
15. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységről  
16. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
17. DMRV Zrt. vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos sürgősségi indítvány 

megtárgyalása 
18. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 30-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Gróf Péter 
Ifj. Bártfai István 
Eőry Dénes 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

     Zeller Tibor 
 
Távol maradt: 

Képviselő: Dobri Imre 
 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Gábris Gabriella 
 
 

Meghívottak:     
Fótos Tünde pénzügyi osztályvezető 

     Schmidt Anna iskolaigazgató 
     Szabó Enikő C.C. Audit képviselője 
     Benzsay Csaba Rendőrőrs parancsnok 
     Bátka Szabolcs körzeti megbízott 
     Dörflinger Diana Vízisí Egyesület Képviselője 
     Illés Miklós Polgárőr Egyesület vezetője 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirendi javaslathoz 1 kiegészítést 
javasolt, a „DMRV Zrt. vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos sürgősségi indítvány 
megtárgyalása” címmel. Továbbá javasolta, hogy a meghívott vendégekre való tekintettel 
azon napirendi pontokat vegyék előre, amelyekhez meghívottak vannak. Kérte, aki a napirend 
kiegészítésével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

73/2009 (IV.30.) számú  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét kiegészíti a „DMRV Zrt. 
vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos sürgősségi indítvány megtárgyalása” című 
napirendi ponttal.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
- Kalotai Árpád alpolgármester megérkezett az ülésterembe – 
 

Hadházy Sándor: Kérte, aki egyetért azzal, hogy a napirendi javaslatban szereplő 4. 
napirendi pont legyen az első, a 13. napirend a 4.  és  a 3. napirendi pont lenne az 5., ezt 
jelezze. 
 
Visegrád Város Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

74/009 (IV.30.) számú  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyetértett a napirendi pontok sorrendjének 
felcserélésével. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, hogy, aki az így módosított napirendi javaslatot elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
75/009 (IV.30.) számú  

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés módosított  napirendjét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. tsp: 2008. évi költségvetési beszámoló 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Szabó Enikő C.C. Audit képviselője: Elmondta, hogy a könyvvizsgálói jelentésben 
foglaltakat nem kívánja kiegészíteni, csak ha kérdés van. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót, egységes 
javaslatot azonban nem fogalmazott meg. Megállapítható, hogy azért lehet kevesebbet költeni 
minden évben, mert az állami támogatás mértéke csökken, illetve kevesebb, mint az előző 
évben. Ezzel szemben a valóság az, hogy a saját bevételek évről-évre emelkednek és ez a 
tendencia érvényesül a központi támogatás mértékének vonatkozásában is. A 2008-as évben 
közel 18%-al volt több a központi támogatás mértéke, az előző évinél és ez így volt az ezt 
megelőző időszakban is. Bár a 2009-es évre talán stagnálást lehetne elkönyvelni. Javasolja, 
hogy a Képviselő-testület fogadja el a 2008. évi beszámolót, valamint javasolja a hivatalnak, 
hogy miként lehetne takarékoskodni a kötelező feladatokat természetesen figyelembe véve 
már a költségvetés tervezésekor, illetve, hogy hogyan lehetne átcsoportosítani a kiadásokat, 
hogy még többet lehessen teljesíteni. 
 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb bizottsági vélemény, hozzászólás illetve módosító javaslat az 
előterjesztés kapcsán nem volt, kérte, aki elfogadja a 2008. évi költségvetési beszámolót, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 6/2009 (IV.30.) számú, a 2008. évi költségvetés teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadta. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

2. tsp: Beszámoló a Rendőrőrs 2008. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetéről  
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Benzsai Csaba: Tájékoztatást adott a rendőrőrs elmúlt évi munkájáról, ismertette a 
statisztikai adatokat a bűncselekmények elkövetésére, valamint a közlekedési 
szabálysértésekre vonatkozóan. Elmondta, hogy összességében a bűncselekmények száma 
jelentősen csökkent az elmúlt évben. A rendezvények biztosításával kapcsolatban elmondta, 
hogy legnagyobb feladatuknak tekintik a Palotajátékok biztosítását, ezen kívül a rév állomás 
területén megrendezendő sváb napok, valamint az egyéb rendezvények biztosítását. Kérte a 
Képviselő-testületet, hogy a jövő évi költségvetésben biztosítsanak az okmányiroda és a 
rendőrőrs épületének felújítására forrást. 
 
Kalotai Árpád: A térfigyelő rendszer kiépítése hol tart? 
 
Benzsai Csaba: Elmondta, hogy a Szentendrei-sziget települései kilépnek a kistérségi 
viszonyok közül és mikrotérséget szeretne létrehozni. Az előzetes kalkulációk szerint évente 
22 millió forint kellene ahhoz, hogy ezt a térfigyelő rendszert üzemeltetni lehessen. Ez a 4 
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önkormányzat úgy gondolta, hogy ennyi pénzt nem tud kifizetni, ezért más megoldást 
keresnek. A rendszer kiépítéséhez, illetve működtetéséhez is lehetett volna pályázatot 
benyújtani.  
 
Gróf Péter: Történt-e már azzal kapcsolatban egyeztetés, hogy a millenniumi rendezvény fő 
hetében augusztusban hogyan fog bonyolódni a biztosítás? 
 
Benzsai Csaba: Elmondta, hogy a polgárőrség vezetőjével már átbeszélték az egész évi 
teendőket a rendezvények biztosításával kapcsolatban. Mikesy Tamással napi kapcsolatban 
van, minden egyes rendezvényről tőle tájékoztatást kap, valamint jegyző asszonnyal is 
egyeztetett már ez ügyben. A programtervezetet már megkapták ez évre vonatkozóan, 
igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a rendezvények probléma mentesek 
legyenek.  
 
Eőry Dénes: Mi lehet a módja annak, hogy a körzeti megbízott többet járhasson itt a 
településen járőr autóval, hogy a lakosok is lássák, hogy végzi a munkáját? 
 
Benzsai Csaba: Jelenleg a saját gépkocsijával járőrözik a körzeti megbízott, sajnos ezen az 
autón megkülönböztető jelzést nem lehet alkalmazni. A hivatal által nyújtott támogatás révén 
a körzeti megbízott a szolgálatban a járőr autóval fogja végezni a járőrözést. 
 
Hadházy Sándor: A rendőrőrs épületének felújítását fontosnak tartja, a belső felújítás 
kapcsán már az első lépéseket megtette, készült egy felújítási terv erre vonatkozóan. 
Véleménye szerint ezt már lehet, hogy az idei évben sikerült elvégezni. Kérte a rendőrség 
hatékony közbenjárását a város közlekedési rendjének fenntartásában.  
Több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, megköszönte a rendőrség beszámolóját.  
 

- Bártfai István képviselő megérkezett az ülésterembe 
 

3. tsp: Polgárőrség vezetőjének meghallgatása, bemutatása, valamint a polgárőrség 
támogatási kérelme 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Illés Miklós: Rövid tájékoztatást adott a polgárőrség eddigi tevékenységéről. Elmondta, hogy 
a szolgálataik száma szorosan kapcsolódott a városi rendezvények lebonyolításához. Jelentős 
dolog a polgárőrség kapcsán a használatba kapott épület felújítása, ami egy kissé elhúzódott. 
Ennek az volt az oka, hogy az anyagi lehetőségeik korlátozottak. Az önkormányzattól kapott 
a polgárőrség 800 ezer forintot a felújításra, azonban a felújítási költségek ezt az összeget 
meghaladták, 863 ezer forinttal, ezért ezt a hiányzó részt a polgárőrség saját erőből 
finanszírozta, ami azonban a működési keret terhére ment. Így a polgárőrség azzal a kéréssel 
fordult az önkormányzathoz, hogy a felújítás teljes összegét fizessék ki.  
 

- Zeller Tibor képviselő megérkezett az ülésterembe 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy annak idején, amikor ezt a támogatást a testület 
megszavazta, akkor Kovács Gábor azt mondta, hogy ez az összeg az anyagköltségre kell, a 
többit a polgárőrség hozzáteszi. A Pénzügyi Bizottság is megállapította azt, hogy semmilyen 
előzetes jelzés nem történt a többlet költségekre vonatkozóan a polgárőrség részéről. A 
bizottság azt javasolta, hogy 50 ezer forint támogatást kapjon a polgárőrség szemben a több, 
mint 800 ezer forintos igényével szemben. Jobb lett volna, ha ezzel a kérelemmel már a 
költségvetés tervezése során megismerkedhetett volna a testület, ezen kívül a többlet költség 
jelentkezését semmi nem támasztja alá. A Pénzügyi Bizottság is megállapította, hogy az igény 
nincs számlákkal alátámasztva. Úgy látja, hogy a 2006. évi támogatásra benyújtott elszámolás 
562. 373 forintról szól, szemben a 800 ezer forinttal.  
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Illés Miklós: Elmondta, hogy ennek utána fog nézni, mert tudomása szerint minden forintról 
elszámolással rendelkezik a polgárőrség. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy többlettámogatásban csak úgy tud gondolkodni, ha az alá 
van támasztva. Javasolta, hogy a következő testületi ülésre a Pénzügyi Bizottság nézze át az 
elszámolásokat és tegyen konkrét, megalapozott javaslatot, hogy mennyi támogatás adható a 
polgárőrségnek.  
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem volt, a beszámolót megköszönte. 
 

4. tsp: Visegrád, Északi öböl vízfelületének használata 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Dörflinger Diana: Tájékoztatta a testületet az általuk benyújtott prezentációban foglaltakról, 
mely az északi öböl vízfelületének használatával kapcsolatos. Elképzeléseik szerint egyesületi 
formában egy magas színvonalú vízisí bázist szeretne létrehozni és üzemeltetni az öbölben az 
önkormányzat együttműködésével.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint ez a vízi sport a turizmus számára kedvező elem 
lehetne, valamint a visegrádi fiatalok sport oktatásában is újabb színes elem lehet. Azonban a 
part használat tekintetében vannak bizonyos korlátok, mert az önkormányzat és a magyar 
állam képviselői e tekintetben más módon képzelik el a part használatot. Jegyző asszony is 
áttekintette a jogi vonatkozásokat. 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet, hogy a part használat tekintetében a 
jelenleg hatályos településrendezési terv nem engedi semmilyen tevékenység végzését itt, 
mivel nincs még részletes szabályozás a területre vonatkozóan. 
A tevékenységre vonatkozóan elmondta, hogy az is engedélyköteles, melyre azonban nem az 
önkormányzat az illetékes hatóság, hanem külön jogszabályban meghatározott szervek. 
Álláspontja szerint jelen helyzetben és körülmények között semmilyen tevékenység nem 
folytatható az öböl területén. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a rendezési terv felülvizsgálata folyamatban van és 
amennyiben az ilyen típusú tevékenység a város számára szimpatikus, akkor a rendezési terv 
felülvizsgálatával ezek a szükséges változások megtörténhetnek.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy alapvetően jónak tartaná, ha vízfelület hasznosításával is 
történne valami, de előnybe részesítené a visegrádi vállalkozókat, ha volna ilyen érintett is.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint jó volna együtt leülni az összes érintettnek egyszer és 
kialakítani egy jövőbeli koncepciót, melybe beleférhetne akár ez a megoldás is, de alapvetően 
az a probléma, hogy ezen a területen még el sem tudott indulni az önkormányzat. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a kulcs a part használatban van, tehát, ha a 
vagyonkezelővel sikerült valamilyen megállapodást kötni, akkor azon nyomban beindulhat a 
területen valami. Az öböl területén fontos a horgászat, a vízi sportok, esetleg egy vízi 
kemping és ennek megfelelően lehet engedélyezni parti létesítményeket is.  
 
Eőry Dénes: Nem is olyan régen Visegrádon meghatározó vízi élet folyt, mind evezős, mind 
motoros hajók működtek.  Jelenleg is élnek a városban olyan lakosok, akik használták a Duna 
partot, de sajnos 15-20 éve ők sem tudják kihasználni ezt a lehetőséget. Az elmúlt években 
csak azt lehetett hallani, hogy ez egy lezárt terület, nem használhatja senki. Az önkormányzat 
is igyekezett védeni a település érdekeit, az idők folyamán, hogy a későbbiekben még legyen 
lehetősége mind a visegrádiaknak, mind a szálló vendégeknek használni a Duna partot. 
Jelenleg, ha egy visegrádi lakos vízi életet szeretne élni kénytelen lemenni Dunabogdányba és 
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ott megteheti. Tehát mindenképpen elengedhetetlennek tartja, hogy az önkormányzat előbb 
egyeztessen azokkal a visegrádi vállalkozókkal és vízi élet szereplőivel és szervezőivel, akik 
régen használták a Duna-partot, mielőbb bármilyen más jóváhagyást ad. Nem 
elképzelhetetlen persze, hogy a kettőt együtt is el lehet képzelni a jövő folyamán, hiszen 
nyilván a visegrádiak nem tudnak egy évben 2 ilyen rangos versenyt szervezni. Nagy kérdés, 
hogy a vizet hogyan lehet majd megközelíteni, ha a partot nem lehet használni. Tehát az 
mindenképpen elkerülendő, hogy a visegrádiak, akik elől idáig is el volt zárva a terület, majd 
ezután sem mehetnek be, nem is használhatják, semmilyen módon nem vehetnek részt az öböl 
működtetésében, hanem csak és kizárólag a szálló vendégek és idegenek léphetnek majd be. 
Ez egy nagyon rossz üzenet lenne.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy az önkormányzat szándéka szerint ez a terület zöld 
területként kellene, hogy maradjon, melyen lehet sportolni illetve szabadidő tevékenységeket 
folytatni, de üzleti célra ezek a területek ne legyenek alkalmasak. Egyébként 2002 tavaszán az 
önkormányzat már megállapodás közeli állapotban volt a Kincstárral, de utána a következő 
kormányzat érvénytelennek tekintette ezt, reményei szerint a következő választások után ezek 
a kérdések megoldódnak. A rendezési terv módosítása során át kell gondolni, hogy mit akar 
megengedni az önkormányzat és mit nem.  
Tehát sajnos ma még nem tud segítségre az önkormányzat ebben, a vízhasználat tekintetében 
pedig nem is az önkormányzat az engedélyező hatóság.  
Elmondta, hogy a jövő hét folyamán tárgyalni fog a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgató helyettesével, ahol számos más rendezendő kérdés között ezt a problémát is fel 
fogja vetni.  
 

5. tsp: Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok elkészítéséről 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Ifj. Cseke László: Tájékoztatta a testületet, hogy a rendezvény kapcsán két pályázatot 
nyújtottak be, melyek eredménye leghamarabb május végén lesz ismerhető. Tehát ezzel 
egyenlőre nem nagyon lehet tervezni, a másik kulcs tényező a jó időjárás, amire szintén nincs 
garancia. A rizikót úgy lehetne csökkenteni, ha nem ilyen nagy rendezvényben gondolkodnak, 
azonban ez a testület döntése.  
 
Eőry Dénes: Véleménye szerint a millennium évében meg kell rendezni a palotajátékokat, 
úgy, ahogy idáig is, bízva abban, hogy jó idő lesz és idén is sikerülni fog. A kockázat idáig is 
fennállt minden évben, amit vállalt a város, tehát most főként vállalni szükséges ebben a 
kiemelt évben.  
Véleménye szerint a Kht rendelkezik olyan tartalékkal, ami egy esetleges rossz idő esetén 
kialakult veszteséget kompenzálni tud, csak lehet, hogy a jövő évet nem tudja tartalékkal 
indítani.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint az idáig kialakult színvonalat tartani szükséges. El 
kellene gondolkodni azon, hogy a jövőben hogyan lehetne pályázni a kiemelt rendezvények 
kulturális alapjára. Véleménye szerint egy járható út volna, ha Szentendrével, Váccal és 
Esztergommal összetudnának fogni e tekintetben. Ez a támogatás jelenhetne garanciát rossz 
időjárás esetén is. Javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot az együttműködés kialakítása 
érdekében és talán már a jövő évi rendezvényt ennek tükrében lehetne megrendezni.  
Megköszönte a beszámolót. 
 

6. tsp: Közmeghallgatás kiírása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Javaslatokat kért a képviselőktől az időpontra vonatkozóan.  
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Zeller Tibor: Május 20-át, szerdát javasolta. 
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal, 18 órai kezdést javasolt. Mivel más javaslat nem 
hangzott el, kérte, aki egyetért azzal, hogy a közmeghallgatás május 20-án 18 órakor legyen, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
76/2009 (IV.30.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete 2009. május 20-án 18 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Hadházy Sándor: Helyszín hol legyen? 
 
Mezei Anna: A mozi épületében. 
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal. Kérte, aki szintén egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
77/2009 (IV.30.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
A 2009. május 20-án 18 órakor tartandó közmeghallgatás helyszíne a Mozi épülete.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
7. tsp: Áprily Lajos Általános iskola igazgatói állás meghirdetése 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Gróf Péter: Tájékoztatta a testületet, hogy a tegnapi napon a Közművelődési Bizottság is 
tárgyalta az ügyet. Schmidt Anna igazgató asszony tolmácsolta a tantestület kérését, mely 
szerint a pályázati kiírásban a pedagógus szakvizsga ne legyen feltétel , hanem előnyként 
szerepeljen.  
 

- Gerstmayer Bea képviselő távozott az ülésteremből – 
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy ez a feltétel már az előző pályázati kiírásban is benne volt, és ő 
azon a véleményen van, hogy ez most is így szerepeljen.  
 
Bártfai István: Ő is javasolta, hogy maradjon a pályázati kiírásban feltételként a szakvizsga.  
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Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy abban az esetben, ha feltételként szabják meg a 
szakvizsgát, akkor csak olyan jelentkezőt választhatnak, aki azzal rendelkezik, vagy 
eredménytelennek nyilváníthatják a pályáztatást és akkor 1 évre meg lehet bízni valakit.  
 
Kiss  Károly: Elmondta, hogy mivel kis intézményről van szó, ezért ő azt is elfogadhatónak 
tartja, ha csak előnyként szabják meg.  
A magasabb vezetői pótlék mértéke nem 250%, ezt a Pénzügyi Bizottság tisztázta a legutóbbi 
alkalommal. A törvény nem határoz meg különbséget városra vagy községre vonatkozóan e 
tekintetben, hanem az a lényeg, hogy milyen feladatot kell ellátni, milyen óraszámmal 
rendelkezhet. Ebben az esetben a 230% az induló mérték, de ez nem azt jelenti, hogy ettől 
nem kaphat magasabbat.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a tavalyi év folyamán volt egy ellenőrzés a 
művelődési házban és akkor állapították meg, hogy közművelődési intézmény vezetője esetén 
városban 250% a mérték. Amikor ez a pótlék módosításra került, akkor úgy gondolták, hogy 
ha a művelődési ház vezető ennyit kap, akkor ismerjék el a többi intézmény vezetőt is 
egyforma pótlékkal. Egyébként valóban nem lenne kötelező a 250% az iskolaigazgató 
esetében.  
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy ő a 250%-ot tartaná megfelelőnek, hiszen nagyon sokrétű 
feladatot kell ellátni és a településen a legjelentősebb intézményről van szó.  
 
Gróf Péter: Abban az esetben, ha azt a variációt fogadják el, hogy előnyt élvez a pedagógus 
szakvizsga megléte, akkor ennek költségét az önkormányzatnak kell állnia majd? 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Igen, akkor a költségét vállalnia kell és a megválasztott jelöltet be 
kell iskolázni, tehát ez megfontolandó.  
 
Hadházy Sándor: Volt egy módosító javaslat, mely szerint a vezetői pótlék ne 250%, hanem 
230% legyen. Kérte, aki ezzel egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 1 tartózkodással és 5 ellenszavazattal a 
következő határozatot hozta:  
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
78/2009 (IV.30.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testület elutasítja azon javaslatot, mely szerint az általános 
iskola igazgatói beosztásához kapcsolódó magasabb vezetői pótlék mértéke 230% 
legyen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Hadházy Sándor: A következő módosító javaslata arra irányult, hogy a pedagógus-vezetői 
szakvizsga előnyként szerepeljen a pályázati kiírásban, kért, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 6 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
79/2009 (IV.30.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elutasítja azon javaslatot, mely szerint az igazgatói 
állásra kiírt pályázatban a pedagógus-vezetői szakvizsga előnyként legyen feltüntetve.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Hadházy Sándor: Bekerül még a felhívásba, hogy az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy 
eredménytelennek is nyilváníthatja a pályáztatást. 
Kérte, aki a pályázati kiírás szövegét elfogadj, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
80/2009 (IV.30.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Áprily Lajos Általános Iskola 
igazgatói állásának betöltésére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
8. tsp: Helyi adórendelet módosítása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kiss Károly: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az a helyi adórendelet módosítását. A bizottság 
javasolja az adó mértékének 1,8%-ra csökkentését visszamenőleg 2009. január 1-ig.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet 5/a szakaszát hatályon kívül 
kellene helyezni, mivel az alkotmánybíróság a luxusadóról úgy döntött, hogy 
alkotmányellenes. 
 
Hadházy Sándor: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a rendelet 
módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 7/2009 (IV.30.) számú, Helyi adókról szóló rendelet módosítását 
elfogadja. 
 

9. tsp: Közbeszerzési Terv 2009 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a terv minden olyan pályázatot tartalmaz, melyre várható 
közbeszerzési eljárás lefolytatása, természetesen, amint bővülnek a feladatok ez folyamatosan 
kiegészül. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a közbeszerzési 
tervet elfogadja, ezt jelezze! 
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- A szavazás közben 1 képviselő nem tartózkodott a tanácsteremben –  

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

Visegrád Város Képviselő-testületének 
81/2009 (IV.30.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Közbeszerzési Tervet a 2009-es költségvetési évre 
vonatkozóan elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
10. tsp: Gyermekjóléti Szolgálat ügye (Nagymarostól átszerződés a Szentendrei 

Szolgálathoz 2009.) 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Évekkel ezelőtt köttetett egy megállapodás Nagymarossal a gyermekjóléti 
szolgálat ellátására vonatkozóan, de idő közben voltak változások, melyet nem kísértek kellő 
képpen figyelemmel és emiatt Nagymaros kéri, hogy ezen okokból előállt veszteségeit 
Visegrád kompenzálja. A közös egyeztetésen megállapítást nyert, hogy Visegrád nem 
követett el hibát ebben a kérdésben. Ennek tükrében tárgyalásokat kezdeményezett  
Szentendre gyermekjóléti szolgálatával és megállapodás született, mely szerint a Visegrádra 
vonatkozó ilyen jellegű feladatokat a jövőben, normatíva ellenében Szentendre fogja ellátni. 
Tehát az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja, Szentendréhez való csatlakozást.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Jelezte, hogy a határozati javaslatot annyival kellene kiegészíteni, 
hogy a szakmai programot is elfogadja a testület, ez tulajdonképpen egy formális kiegészítés, 
amely az előterjesztés kiküldése után merült fel.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy több éves tapasztalat alapján tudja, hogy jó szakmai munkát 
végeznek. 
 
Hadházy Sándor: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért azzal, 
hogy a Nagymarosi társulást szüntessék meg, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
82/2009 (IV.30.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagymaros Város 
Önkormányzat által vezetett térségi Gyermekjóléti Szolgálati társulással 2004. január 
30-án kelt megállapodást 2009. június 30. nappal felmondja. A Társulás számára anyagi 
többlet forrást nem biztosít, mivel a feladatot ellátó Nagymaros Város Önkormányzata a 
megállapodás 4.3. és 5.2. pontjait többszörösen megsértette, így a rendkívüli és egyoldalú 
felmondás meglapozott.  
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
eljárás, illetve a szükséges jognyilatkozatok megtételére vonatkozó szerződések 
aláírására. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki egyetért Szentendréhez való csatlakozással, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
83/2009 (IV.30.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §. –ban meghatározott családsegítési 
feladatok illetve az 1997. évi  XXXI. Törvény 39-40.§-ban meghatározott gyermekjóléti 
szolgáltatási és szolgálati feladatok ellátását a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulásával együttműködve 2009. július 01.-től kezdődően az 
előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezetben foglalt feltételekkel látja el, 
amely Szakmai Programot ezennel elfogad. 
A Visegrád, Széchenyi u. 11. szám alatt működő Művelődési Ház és Városi Könyvtár 
intézménye épületének helyiségeit a Szolgálat ingyenes rendelkezésére, használatára 
bocsátja a megállapodásban foglaltak szerint.    
Visegrád Város Képviselő-testülete egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
eljárás lefolytatására illetve a szükséges jognyilatkozatok megtételére, vonatkozó  
szerződések aláírására.  

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
11. tsp: Civil szervezetek pályázati rendje szabályzat elfogadása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 

- Bártfai István képviselő távozott az ülésteremből –  
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy ezt a javaslatot megkapta Kiss Károly képviselő úrtól, de sajnos 
a Közművelődési Bizottság ezzel más egyéb ügyek miatt nem tudott foglalkozni. Ezért 
javasolja, hogy most ne tárgyalják, csak, ha a bizottság érdemben tud vele foglakozni. 
 
Kiss Károly: Egyetértett a javaslattal. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki egyetért a képviselő úr ügyrendi javaslatával, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testület 7 igen egyhangúlag, szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
84/2009 (IV.30.) számú 

 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Képviselő-testülete a „Civil szervezetek pályázati rendje szabályzat 
elfogadása” című napirendi pontot leveszi a napirendről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
12. tsp: Civil szervezetek 2009. évi támogatásának megítélése 

Előterjesztő: Gróf Péter Közművelődési Bizottság elnöke 
 
Gróf Péter: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Közművelődési Bizottság a civil szervezetek 
támogatási kérelmeit elbírálta. A mellékelt jegyzőkönyv tartalmazza a bizottság javaslatát. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy véleménye szerint a bizottság anélkül osztotta el a 
rendelkezésre álló összeget, hogy valóban utána nézett volna, hogy ki mire kéri azt a bizonyos 
összeget. Ehelyett fűnyíró elven osztották fel a pénzt, amit nem tart elfogadhatónak.  
 
Gróf Péter: A különböző rendezvények felmérésére azok az írásos anyagok álltak 
rendelkezésre, amit a bizottság megkapott, természetesen a döntést lehet vitatni, a 
rendelkezésre álló keretösszeg 1.600.000 forint volt.  
 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a bizottság javaslatát 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
85/2009 (IV.30.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő testülete a civil szervezetek 2009. évi támogatását – a 
Közművelődési, Ifjúsági- és Sport Bizottság javaslata alapján -  következőkben állapítja 
meg:  
 
1. Együtt Kulturális Egyesület:       220.000,- Ft 
2. Soproni Sándor Egyesület:       220.000,- Ft 
3. Visegrád Település Polgárőr Egyesülete:    300.000,- Ft 
4. Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete:    200.000,- Ft 
5. Visegrádi Fiatalok Klubjának Egyesülete:     30.000,- Ft 
6. Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület:      230.000,- Ft 
7. Visegrádi Szövetség a Nyilvánosságért és Demokráciáért:   350.000,- Ft 
8. Magyar Turista Egyesület Zsitvay Osztályának Visegrádi Társasága: 50.000,- Ft 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
13. tsp: Helyi védettségű homlokzatok-pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki támogatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
86/2009 (IV.30.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi védelem alatt álló épületek 
felújítására a pályázatot a következő feltételekkel írja ki: 

 
Pályázat beadásának határideje:  2009. június1-augusztus 30-ig 
Elbírálás időtartama:   30 nap 
Meghirdetés módja:   Visegrádi Hírek, honlap 
Megvalósulás határideje:   2009. október 30. 
Elnyerhető támogatás:    A felújítási műemléki gondosságot igénylő többlet költsége, 
     nem lehet több a beruházási költség 40%-nál 
Elszámolás:    A felhasznált támogatásról számlával, 
     a beruházás befejezését követően 
Pályázható maximum:   400,- eFt 
Pályázók Köre:    - magánszemélyek 

- közhasznú intézmények 
Pályázati feltételek:   - építési engedély 

- megfelelő referenciával rendelkező kivitelező 
- helyi adótartozás nincs (adó csoport igazolja) 

Benyújtandó:    - pályázati adatlap 
     - tulajdoni lap (az engedélyhez beadott másolata) 
     - engedélyezési terv 
     - építési engedély 
     - részletes, munkanemenkénti költségvetés az egész munkáról 
Nevezési díj:    - nincs 
Bíráló Bizottság (szakmai):  - Népjóléti Bizottság kijelölt tagja 
     - Városfejlesztési Bizottság kijelölt tagja 
     - Főépítész 

   - Helyi építészek valamelyike (Félegyházi András,  
         Máthé Gábor) 
     - Múzeumi munkatárs 
Bírálati szempontok:   - építészetileg indokolt 
     - pénzügyileg indokolt (egyébként nem tudná a felújítást 
     elvégezni) 
Költségvetésben:   2008. évre 1.200.000.- Ft szerepel erre a célra,  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
14. tsp: Energetikai fejlesztésekre pályázatíró megbízása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor:  Tájékoztatta a testületet, hogy a jelenlegi pályázatíró cégtől, az Aditustól 
kedvezőbb feltételekkel írja az Inno-Szinergia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft a pályázatot és 
nagyobb találati aránnyal. A pályázat kapcsán valamennyi intézmény energetikai fejlesztése 
szóba jöhet. Felhívta a figyelmet, hogy a pályázatról, illetve az önrész vállalásról később kell 
csak dönteni, most csak a pályázat írót választja ki a testület.  
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot 
elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
87/2009 (IV.30.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy az önkormányzat részt vegyen a 
KEOP 5.3.0. Energetikai célú fejlesztések megvalósításának támogatására kiírt 
pályázaton. A pályázat megírására, a projektmenedzsment, a közbeszerzési 
dokumentáció kidolgozására, közbeszerzési szakértői munkák végzésére megbízza az 
INNO-Szinergia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, és a Megbízási  szerződés megkötését 
javasolja az alábbiak szerint: 
 
Pályázatírás:       0 Ft + ÁFA, 
A pályázat előkészítéséhez kapcsolódó projekt menedzsment:  200.000.- Ft  + ÁFA 
Megvalósíthatósági tanulmány: 900.000.- Ft + ÁFA, 
Eredményességi javadalmazásként a pályázat keretében megengedett elszámolhatósági 
mértékben  – külön szerződés keretében – projektmenedzsment, a közbeszerzési 
dokumentáció kidolgozása, közbeszerzési szakértői munkákat vállalja a teljes projekt összeg 
4 %-a + ÁFA, minimum nettó 2.500.000.- Ft összegben. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően 

 
15. tsp: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységéről 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet, hogy a múlt hét folyamán megalakult egy 
marketing klub Visegrádon, ahol a legjelentősebb turisztikai szereplők vettek részt. Több 
kérdésről egyeztettek, többek között a turisztikai desztinációs mendezsment pályázati 
felhívásáról, valamint a társaság a legfontosabb feladatának a turisztikai stratégia elkészítését 
tartja, hogy ennek tükrében a lehető leghatékonyabban tudják a rendelkezésre álló marketing 
forrásokat felhasználni. A résztvevők fontosnak értékelték a kezdeményezést.  
 

16. tsp: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
88/2009 (IV.30.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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17. tsp: DMRV Zrt. vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos sürgősségi indítvány 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a kormányzat szándékában áll a 
Regionális Vízközmű vagyon átalakítása, annak érdekében, hogy az eladható legyen. A 
DMRV-t az Észak-magyarországi regionális Vízművek Zrt-hez lenne csatolva kazincbarcikai 
központtal, ahol a díjak már most is magasabbak, mint a DMRV-nél. A privatizáció 
bekövetkeztével félő, hogy a vízdíj jelentős mértékben emelkedni fog. Véleménye szerint az 
önkormányzatoknak az a feladatuk, hogy ez ellen felemeljék a hangukat, mert ez az 
önkormányzati vagyon kérdését is érinti, másrész komoly díjtétel emelkedés várható. Ezért 
javasolja, hogy Visegrád önkormányzata is csatlakozzon ezekhez a körökhöz, akik ez ellen 
tiltakoztak, és fogadják el a határozati javaslatot.  
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy ezen kezdeményezéshez civilek is csatlakoztak, akik 
aláírásokat gyűjtenek, ezért kéri a képviselőket, hogy ők is gyűjtsenek a környezetükből 
aláírásokat.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint a határozati javaslat 4. pontjában azt kellene megfogalmazni, 
hogy a privatizációra ne kerüljön sor, nem csak csupán tájékoztatást kérni a privatizáció 
helyzetéről.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal. Mivel több kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
Visegrád Város Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
89/2009 (IV.30.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete élve a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ban biztosított felterjesztési jogával a Magyar 
Köztársaság Kormányához (Magyar Köztársaság Miniszterelnökéhez, illetékes 
Minisztereihez) fordul és kéri tájékoztatásukat, szakmai és jogértelmezési kérdésben 
állásfoglalásukat, illetve intézkedés megtételét kezdeményezi a lakosság széles körét érintő 
kérdésben, miszerint a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. honlapján 2009. április 3-án 
közzétett sajtóközleményben megjelent hír szerint a Nemzeti Vagyongazdálkodási 
Tanács az Észak-magyarországi regionális Vízművek Zrt. vagyonkezelésébe adta a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. állami 
tulajdonú üzletrészét: 

1. a szervezeti átalakítással kapcsolatban a Képviselő-testület tájékoztatást kér 
arra vonatkozóan, hogy az a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 
munkavállalóit hogyan érinti, biztosított-e a továbbfoglalkoztatásuk;   

2. a szervezeti átalakítással kapcsolatban a Képviselő-testület kezdeményezi és 
kéri, hogy az állami tulajdonú közüzemi vízműveket működtető 
vízműtársaságok által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb 
díjairól szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet alapján az állami tulajdonú 
közüzemi vízműveket működtető vízműtársaságok által felszámítható ivóvíz- 
és csatornahasználat legmagasabb lakossági díjai ne emelkedjenek, azok 
továbbra is a Duna Menti Vízművek Zrt. (Vác) területére megállapított 
díjakkal egyezzenek meg; 
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3. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatást kér arról, 
hogy az Észak-magyarországi regionális Vízművek Zrt., a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. és a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 
„összevonásából” megalakított társaság csoport létrehozásának milyen 
következményei lesznek a lakossági és a nem lakossági fogyasztókra 
vonatkozóan; 

4. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozottan elutasítja a 
Kormány, Vízművek privatizációjával  kapcsolatos esetleges szándékát. 

5. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az 
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja 
alapján, a település jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, szennyvíz-
elvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos feladatainak elősegítése érdekében a 
korábbiakban a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. teljes állami 
tulajdonú részvénycsomagja a korábbi DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt. ellátási területén található települési önkormányzatok tekintetében 
lakosságszám arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli 
vagyonátadással.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

18. tsp: Egyebek 
 
Orvosi rendelőben WC kialakítása, illetve a külső mosdó helyiség felújítása 
 
Kiss Károly: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Városfejlesztési Bizottságnak, hogy a 
doktornő kérelmét vizsgálja meg, mindkét vonatkozásban és készítsen a felújításhoz, illetve a 
kialakításhoz tervet, valamint költségvetést, ha ez szükséges. A munkát a városgazdálkodási 
csoport végezze el. Az anyagi fedezetet a tartalék alap terhére biztosítsa az önkormányzat.  
 
Hadházy Sándor: A külső mosdó felújítása egyébként is tervbe van véve.  
 
Mezei Anna: Vélemény szerint is belátható az indokoltság.  
 
Városközpont és körzetközpont kérdése 
 
Kiss Károly: A Képviselő-testületnek javasolja a Pénzügyi Bizottság a Városközpont 
kérdésének megtárgyalását, illetve a következő ülésre a körzetközpont kérdését tűzze 
napirendre.  
 
Zeller Tibor: Érdeklődött, hogy hogyan áll a városközpont pályázati kiírás?  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a pályázati szöveg már készen van, átment a szükséges 
ellenőrzéseken, de a pontos tájékoztatás érdekében utána néz és tájékoztatja a testületet, amint 
választ kap az ügy állásáról.  
 
Zeller Tibor: Javasolta, hogy a városközpont projekt állásáról minden ülésen kapjon 
tájékoztatást a testület.  
 

Kmf. 
 
Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester           jegyző 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   10/2009 
Határozat száma:  90/2009 (V. 14. ) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 14-én 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről  

 
 
 
 
 
 
 

1. „Illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai” című pályázaton való 
részvételről döntés 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 14-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Gróf Péter 
Ifj. Bártfai István 
Eőry Dénes 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

     Zeller Tibor 
 
Távol maradt: 

Képviselő: Dobri Imre 
 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Gábris Gabriella 
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1. tsp: „Illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai” című pályázaton való 
részvételről döntés 

Előterjesztő: Hadházy Sándor 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, mivel azonban kérdés illetve 
hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a pályázat benyújtását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

90/2009. (V.14.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium „Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai” című pályázaton való 
részvételhez hozzájárul, melynek keretén belül a 73/1 hrsz-ú ingatlan kb. 400 m2 területe 
megtisztul az illegálisan felhalmozott hulladéktól. 
A terület megtisztítása a bekért árajánlat alapján 2.999.760.- Ft. A pályázaton való részvétel 
esetén a költségek megoszlása a következő: 
Támogatás összege:  2.399.650.- Ft 
Saját erő összege:        600.100.- Ft 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szükséges 600.100.- Ft saját erő 
összegét a pályázati alap terhére biztosítja. 
 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
 
Hadházy Sándor: Egyéb napirend nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester          jegyző 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   11/2008. 
Rendelet száma:  - 
Határozatok száma:  - 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 20-án 
megtartott közmeghallgatásról 

 
 
 



 
 
 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 20-án a Mozi 
épületében megtartott közmeghallgatásról. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Ifj. Bártfai István 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

 
 
   
 

Jegyzőkönyvvezető: 
     

Gábris Gabriella 
 

  Érdeklődő állampolgárok: 
      Kb. 50 fő 
 
 
 
 
Távol maradt: 
 
  Képviselők:  

Dobri Imre  
Eőry Dénes 
Gróf Péter 
Zeller Tibor 



Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket. Az elmúlt Képviselő-testületi ülések egyikén 
jelentkezett a képviselőktől az az igény, hogy sűrűbben, legalább egy évben kétszer tartson 
közmeghallgatást a testület. Úgy gondolja, hogy a közmeghallgatásoknak elsődlegesen az 
lenne a célja – melyet a Képviselő-testület is kitűzött maga elé – hogy megpróbálja közelebb 
hozni az önkormányzatot a lakossághoz, illetve bemutassa azt, hogy az önkormányzatnál 
milyen munka folyik.  
 
Mezei Anna: Tájékoztatást adott a Közművelődési, Ifjúsági- és Sport Bizottságban valamint 
a Népjóléti Bizottságban végzett tevékenységekről, statisztikai adatokkal kiegészítve. 
 
Kiss Károly: Tájékoztatást adott elsősorban a Pénzügyi Bizottság tevékenységéről, ahol 
elnöki szerepet tölt be, valamint a Városfejlesztési Bizottságban és a Népjóléti Bizottságban 
betöltött szerepéről.  
 
Hadházy Sándor: Jelezte, hogy Dobri Imre és Gróf Péter képviselő urak rendkívüli és fontos 
elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni a mai közmeghallgatáson. Az elhangzott 2 
bizottsági beszámoló véleménye szerint csak szerényen tudta felvázolni azt a rengeteg 
munkát, ami egyébként emögött van.  
Tájékoztatta a lakosságot arról, hogy a közelmúltban az önkormányzat elnyert egy pályázatot 
árvízvédelmi munkálatokra. A mai napon került éppen aláírásra a tervezői szerződés, tehát 
elkezdődik a tervezés és ezt követően az engedélyeztetés is meg fog indulni. A tervek szerint 
2010. I. negyedévének végére engedélyezett tervek lesznek, és azt követően a második 
fordulóban beadandó pályázatot a legnagyobb gondossággal fogják elkészíteni, hogy abba 
hiba ne legyen,  így jó esély lesz arra, hogy a második fordulóban is sikerrel fog szerepelni az 
önkormányzat. A tervek megvalósításához szükséges forrásokat a második fordulóban lehet 
megszerezni. Legkésőbb 2012. végére olyan árvédelmi rendszere lesz Visegrádnak, mely a 
javait biztonsággal meg fogja védeni az árvíztől.  
 
Ezt követően néhány lakos szólalt fel, feltették kérdéseiket, illetve felvetették különböző 
problémájukat az önkormányzat vezetése számára, melyekre polgármester úr válaszokat adott, 
továbbá a kérdések kapcsán tájékoztatást adott a az önkormányzat által benyújtott pályázatok 
eredményéről, valamint a városközpont fejlesztés jelenlegi állásáról.  
Az ülés végén megköszönte a jelenlévők aktivitását, az érdeklődését és a közmeghallgatást 
berekesztette. 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester             jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   11/2009 
Határozatok száma:  91-110/2009 (V. 27. ) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 
megtartott  nyílt üléséről  

 
 
1. A házi- és üzemorvos beszámolója 2008. éves munkájáról 
2. Gyermekjóléti Társulás beszámolója a feladat 2008. évi ellátásáról 
3. Polgárőrség támogatási kérelme 
4. Körzetközponti feladatok pénzügyi áttekintése 
5. Civil szervezetek pályáztatási szabályzata 
6. Általános Iskola Pedagógiai Program felülvizsgálata valamint Kisoroszi lakosok 
kérelme 
7. Intézményi alapító okiratok felülvizsgálata a 2008. évi CV. tv. alapján  
8. Magyar Kikötő Zrt. (Varga István) kérelme kikötő létesítéséhez 
9. Lendvai János kérelme (Újkert köz, 3.500,- Ft/m2, 185 m2 megvétele) 
10. TEUT pályázat 
11. Patak Fogadó vételi szándéka önkormányzati ingatlanra 
12. Rév- felújítási pályázat 2009.  
13. Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okirat és SzMSz jóváhagyás 
14. Millenniumi év témája  
15. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységről 
16. Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
17. Az OTP Bank Nyrt-nél kötött folyószámla hitelkeret szerződés megújítása 
18. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása 
19. A DMRV Zrt tulajdonosi hozzájárulás kérelme Visegrád Fő utca egy 
szakaszának vízvezeték felbővítéséhez  
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 27-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott  nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Eőry Dénes 
Gróf Péter 
Ifj. Bártfai István 
Dobri Imre 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

     Zeller Tibor 
 
 
 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Gábris Gabriella 
 
 

Meghívottak: 
     Fótos Tünde pénzügyi osztályvezető 
     Dr Balázs Mária üzemorvos, háziorvos 
     Schmidt Anna iskolaigazgató
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A meghívóban szereplő napirendi 
javaslathoz 3 kiegészítő javaslatot tett: 1. OTP folyószámlahitel meghosszabbítása, 2. Európai 
Parlamenti Választások kapcsán szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása, 3. DMRV 
vízvezeték építés kapcsán tulajdonosi hozzájárulás kérelme. Kérte, aki támogatja, a napirend 
kiegészítését ezen napirendi pontokkal, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

91/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét a következő pontokkal egészíti 
ki: 

- Az OTP Bank Nyrt-nél kötött folyószámla hitelkeret szerződés megújítása 
- Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása 
- A DMRV Zrt tulajdonosi hozzájárulás kérelme Visegrád Fő utca egy szakaszának 
vízvezeték felbővítéséhez  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a kiegészített napirend elfogadását támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

92/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét a kiegészítésekkel együtt 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. tsp: Házi és üzemorvos beszámolója 2008. évi ellátásáról 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a háziorvos egyéb elfoglaltsága miatt kimentette magát a 
mai ülésről, ezért javasolja, hogy az 1. napirendi pontot vegyék le a napirendről. Kérte, aki 
ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
93/2009 (V. 27.) számú 

HATÁROZATA  
 
Visegrád Város Képviselő-testülete a „Házi és üzemorvos beszámolója 2008. évi 
ellátásáról” című napirendi pontot leveszi a napirendről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. Gyermekjóléti Társulás beszámolója a feladat 2008. évi ellátásáról 

Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Mezei Anna: A Népjóléti Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb hozzászólás illetve kérdés nem volt, kérte, aki a beszámolót 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

94/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
3. Polgárőrség támogatási kérelme 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az utóbbi alkalommal nem teljes körűen 
vizsgálta meg a beérkezett számlákat. Most viszont megvannak a beérkezett számlák ennek 
megfelelően a bizottság javasolja, hogy a Polgárőrség kapjon 500 ezer forint támogatást, a 
tartalékalap terhére. Ez a támogatás a működési költségeken felül értendő, tehát a felújítási 
költségek fedezetére. 
 
Hadházy Sándor: Ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki 
támogatja a polgárőrség kiegészítő támogatását 500 ezer forinttal, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
95/2009 (V. 27.) számú 

HATÁROZATA  
 

Visegrád Város Képviselő-testülete 500 ezer forint kiegészítő támogatást nyújt Visegrád 
Települési Polgárőr Egyesület részére, a költségvetés tartalékalap terhére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
4. tsp: Körzetközponti feladatok pénzügyi áttekintése 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ezen napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság kezdeményezte, ezért felkérte 
a Bizottság elnökét ismertesse ezzel kapcsolatos álláspontját.  
 
Kiss Károly: A Pénzügyi Bizottság írásbeli javaslata a mai napon került kiosztásra, melyet 
minden képviselő kézhez kapott. Ebben részletesen kifejtésre került, hogy mi indokolta a 
körzetközponti feladatok felvállalását, illetve, hogy mi indokolja a megszűntetését. A 
részletes pénzügyi kimutatás is elkészült, ez alapján kiderül, hogy összességében cca. 26 
millió forinttal kell az önkormányzatnak hozzájárulnia a működéshez. Az az elvárás nem 
teljesült, hogy önfenntartóan működjön az a három tevékenység és elmondható, hogy 
legrosszabb a helyzet a gyámhivatal esetében. Véleménye szerint a körzetközponti feladatok 
megszűntetésével ezt az összeget teljes egészében fejlesztésekre lehetne fordítani. Véleménye 
szerint az önkormányzat még akkor is jobban járna, ha felvállalná azt, hogy kifizeti a lakosok 
útiköltség térítését amennyiben ezen ügyek intézése céljából más településre kell utazniuk. 
Tehát a Bizottság javasolja, hogy a testület a körzetközponti feladatokat szüntesse meg 2009 
év végéig, a másik pedig, hogy a döntés előtt az önkormányzat keresse fel azokat a 
településeket, melyekkel kapcsolatban körzetközponti ügyintézést lát el, hogy az 
ügyiratszámok kimutatása alapján mennyivel járulnak hozzá a kiadásokhoz a jövőben.  
 
Kalotai Árpád: Véleménye szerint ezeket a kérdéseket nem lehet csupán anyagi szempontból 
vizsgálni, hiszen ezeket a feladatokat azért vállalta fel az önkormányzat annak idején, mert 
lakosság elvárta és elvárják most is, hogy helyben intézhessék az ügyeiket.  
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság is megvizsgálta ezt a kérdést, főként a 
Gyámhivatal vonatkozásában és azon a véleményen van, hogy egy humán szolgáltatás nem 
mérhető azzal, hogy rentábilis vagy nem. Azt esetleg lehetne, hogy valóban megkeresik a 
másik két érintett önkormányzatot, hogy az ügyiratok számának megfelelően mennyivel 
tudnák támogatni anyagilag a feladatellátást.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint is fontos a szociális ellátás rendszere, nem is szabad és 
nem is lehet az emberektől szociális ellátásokat és juttatásokat elvonni, sőt, ha lehet, akkor 
még többet kellene adni. Viszont véleménye szerint ezt most egy olyan radikális lépés, amit a 
költségvetés érdekében meg kell lépni. Hiszen véleménye szerint az nem mehet sokáig, hogy 
minden évben hitelt vesz fel az önkormányzat. Véleménye szerint nincs arányban az 
önkormányzat kiadása, azzal a szolgáltatással, amit nyújtani tud és amíg nem volt itt 
körzetközpont, addig is megtudták oldani valahogy az emberek az ilyen jellegű ügyeiket.  
 
Hadházy Sándor: Az önkormányzati munka rendkívül összetett feladat, és ez nem csak 
településen belül értendő, hanem települések közötti együttműködésben is meg kell, hogy 
nyilvánuljon. Az önkormányzatoknak most egyre inkább feladata, hogy az állam helyett 
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ellássa azokat a feladatokat, melyeket egyébként az államnak kellene. Valóban nehéz kérdés, 
hogy az önkormányzat mire kívánja helyezni a hangsúlyt, hogy melyek a legfontosabb 
kérdések. Véleménye szerint fontos, hogy az emberek helyben tudják intézni ügyeiket. 
Kétségtelen, hogy a körzetközponti feladatok ellátása pénzbe kerül, de azt kell megvizsgálni, 
hogy az önkormányzat ezeket a többletköltségeket tudja-e finanszírozni. Jelen pillanatban ezt 
felvállalható. Lehet azt mondani, hogy ebből a pénzből sok járdát lehetne építeni, de 
véleménye szerint ezt a kérdést nem lehet például egy gondnokság alá helyezés 
ügyintézésével összehasonlítani. A Pénzügyi Bizottság nem is gondolta át alaposan a 
javaslatait. Hiszen, ha az önkormányzat megszűnteti a körzetközpontot, az a személyi 
elbocsátások miatt csak növelné a 2009. évi költségvetést. Kevés reményt fűz ahhoz, hogy a 
másik két önkormányzat anyagilag hozzájárulna a költségek viseléséhez, hiszen ők sem állnak 
jobban anyagilag, mint Visegrád és már ők is elfogadták az idei költségvetésüket. Ezek 
tükrében nem tudja támogatni a Pénzügyi Bizottság javaslatait, de az érintett 
polgármesterekkel kezdeményezni fog egy tárgyalást az együttműködésre vonatkozóan.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy továbbra is fenntartja javaslatait, ugyan tisztában van vele, 
hogy a testület ezt nem fogja támogatni. Véleménye szerint, ha ennek a három feladatnak a 
felvállalása 26 millió forintba kerül, akkor döntsék el majd az emberek, hogy ez sok vagy 
kevés.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
Pénzügyi Bizottság A) javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

96/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, mely 
szerint Visegrád Város Képviselő-testülete a körzetközponti tevékenységet szüntesse 
meg 2009. év végéig. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a Pénzügyi Bizottság B) javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
97/2009 (V. 27.) számú 

HATÁROZATA  
 
Visegrád Város Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, mely 
szerint Visegrád Város Képviselő-testülete a végleges döntése előtt hivatalosan keresse 
meg azokat az önkormányzatokat, akiktől körzetközponti lakossági ügyintézéseket 
felvállalt, hogy nyilatkozzanak: az ügyiratszámok alapján és az egyéb működésre 
fordított összegekhez mennyivel járulnak hozzá a jövőben. Az együttműködést írásban 
rögzítsék. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
5. tsp: Civil szervezetek pályázati szabályzata 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy szeretné, ha előbb ezt a témát az önkormányzat jogásza 
megvizsgálná és csak az ő véleménye tükrében tárgyalná a testület a témát, ezért most 
javasolja ezen napirendi pont elnapolását. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki egyetért a napirendi pont levételével, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

98/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete a „Civil szervezetek pályáztatási szabályzata” című 
napirendi pontot leveszi a napirendről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
6. tsp: Általános Iskola Pedagógiai Program felülvizsgálata valamint Kisoroszi 

lakosok kérelme 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a Közművelődési Bizottság át tárgyalta az iskola igazgatónő 
jelenlétében a pedagógiai programot. A Bizottság javasolja, hogy a matematika és magyar 
tantárgyak oktatása kerüljön ki a csoportbontás alól.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint a szakértői véleményben leírtak tükrében a testületre 
vonatkozó kérdéseket és döntéseket mielőbb napirendre kellene tűzni és tisztázni kellene.  
 
Hadházy Sándor: Tehát a csoportbontás tekintetében azt lehet megfogalmazni, hogy a 
matematika és magyar esetében az önkormányzat nem támogatja a csoportbontást, továbbá 
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kéri, hogy az átvilágítási dokumentumban szereplő törvényességi észrevételek kerüljenek 
átvezetésre.  
Mivel egyéb hozzászólás, illetve javaslat nem volt, kérte, aki a fent megfogalmazott javaslatot 
támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

99/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának felülvizsgálata során az alábbi 
elvárásokat fogalmazza meg: 

1. a matematika és magyar nyel oktatása esetében a csoportbontást nem támogatja, 
valamint 

2. felkéri az intézmény vezetését, hogy az átvilágítási dokumentumban szereplő 
törvényességi észrevételeket vezesse át 

 
Határidő: folyamatos 

Felelős: iskola igazgató 
 

- Eőry Dénes képviselő megérkezett – 
 
Hadházy Sándor: A napirendhez tartozik még, hogy a Kisoroszi Önkormányzat arról 
döntött, hogy a 2009/2010-es tanévtől a 3-4. osztályokat Visegrádon integráltan kívánja 
működtetni. A kisoroszi lakosok egy része viszont kezdeményezte, hogy az önkormányzat 
ezen döntésének hatálybalépését halassza el a 2010/2011-es tanévre. Kisoroszi 
Önkormányzata eleget tett ezen lakossági kérésnek, így véleménye szerint Visegrád sem tehet 
mást, minthogy tudomásul veszi ezen döntést és támogatja.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

100/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2009. (III.27.) számú 
határozatát Kisoroszi Község Önkormányzatának döntése alapján módosítja azzal, hogy 
az Áprily Lajos Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény Kisoroszi 
Tagintézmény 3.-4. osztályának a visegrádi anyaintézménybe való integrálását a 
2010/2011-es tanévre elhalasztja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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7. tsp: Intézményi alapító okiratok felülvizsgálata a 2008. évi CV. tv. alapján 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a Közművelődési Bizottság jegyző asszonnyal konzultálva 
megtárgyalta a kérdést és támogatja a módosítást. 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

101/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi CV. Törvény alapján  a 

- Polgármesteri Hivatal: közhatalmi költségvetési szerv/önállóan működő és 
gazdálkodó 

- Általános Iskola: Közszolgáltató közintézmény költségvetési szerv/ önállóan működő 
- Óvoda: Közszolgáltató közintézmény költségvetési szerv/önállóan működő 
- Művelődési Ház és Könyvtár: közszolgáltató közintézmény költségvetési 

szerv/önállóan működő 
- Konyha: közszolgáltató közüzem költségvetési szerv/ önállóan működő 

 
Az alapító okiratban a szükséges átvezetések elvégzésével megbízza a jegyzőt. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2009. május 31. 

 
- Zeller Tibor képviselő megérkezett –  

 
8. tsp:  Magyar Kikötő Zrt. (Varga István) kérelme kikötő létesítéséhez 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a beérkezett kérelmet. A szabályozási 
terv nem tartalmazza kikötő létesítését, de a bizottság javasolja, hogy a szabályozási terv 
módosítása során ezzel a kérdéssel mindenképpen foglalkozzon a testület. Véleménye szerint 
jó volna a városnak, ha minél több nemzetközi hajó kikötne és a turisták itt költenék el 
pénzüket, de a kiépítés és az üzemeltetés kérdésében most nem tud nyilatkozni a testület. Jó 
lenne, ha a Magyar Kikötő Zrt. leírná azt, hogy mekkora méretre gondolt, hogy a 
későbbiekben, esetlegesen a szabályozási terv módosítása kapcsán ezt figyelembe tudják 
venni.  
 
Gróf Péter: Véleménye szerint is jó volna egy kicsit több információ a cégtől, hogy mégis mi 
az elképzelésük, hogyan nézne ki, stb. 
 
Eőry Dénes: Véleménye szerint hosszútávon az volna a legjobb, ha az önkormányzat tudna 
kikötőt létesíteni, hogy az abból befolyó összeg mind a városé legyen és az önkormányzat 
tudná meghatározni, hogy mennyiért köthetne ki egy hajó. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint ebből Visegrád mindenképpen profitálhat és egy 
egészséges konkurencia jöhetne létre. De mindenképpen tudni kellene, hogy ez az elképzelés 
mekkora léptékű. 
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Kalotai Árpád: Véleménye szerint ezt a kikötőt a szállodák környékén lehetne megépíteni és 
nem itt a belvárosban.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ő is abban gondolkodik, hogy ha ez egy jó üzlet, akkor 
csinálják ezt meg visegrádiak és ne idegenek. Van is rá jelzés néhány visegrádi 
vállalkozóktól, hogy szívesen építene és üzemeltetne kikötőt az önkormányzattal közösen. Ezt 
sokkal támogathatóbb ötletnek tartja, viszont azt nagyon meg kell gondolni, hogy hová 
helyezik el. Tehát javasolja, hogy a bizottság a rendezési terv módosítása kapcsán a bizottság 
erre legyen figyelemmel. Elmondta, hogy a kérelmező részére írni fog egy válaszlevelet, 
melyben röviden tájékoztatja a testület álláspontjáról.  
 

9. tsp: Lendvai János kérelme Újkert közben egy területrész megvételére 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy kért a bizottság egy értékbecslést az ingatlanra vonatkozóan, 
mert a kérelmező által először javasolt vételárat nem tartotta a bizottság elfogadhatónak. Az 
értékbecslő 3.500 Ft/m² árat határozott meg. Ennek tükrében, illetve ismerve a terület 
tulajdonságait a bizottság 3.000 Ft/ m² vételárat javasol megajánlani a kérelmezőnek.  
 
Hadházy Sándor: Javasolja, hogy hatalmazzák meg a bizottság elnökét azzal, hogy 
tárgyaljon a kérelmezővel, állapodjanak meg egy árban, melynek minimuma 3000 Ft/ m² 
legyen.  
Mivel további javaslat nem hangzott el, kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

102/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Városfejlesztési Bizottság elnökét, 
hogy az Újkert köz egy területrészére vonatkozó vételi ajánlat kapcsán folytassa le a 
tárgyalásokat a kérelmezővel. A Képviselő-testület a vételi ár minimumát 3.000 Ft/ m² 
árban határozza meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 
10. tsp: TEUT pályázat 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Jelezte, hogy a kiküldött előterjesztéshez képest módosult az 
anyag, ezért most új előterjesztés került kiosztásra. Ez a módosítás abból adódott, hogy az 
érintettekkel kapcsolatos egyeztetések után változtak az adatok. 
 
Hadházy Sándor: A felújítás a Fő utca egy szakaszára, a Duna utcára, a Rákóczi utcára, a 
Zách Klára utcára, valamint a Somfa utcára vonatkozik.  
 
Dobri Imre: Javasolta, hogy amennyiben jelentősége van a prioritásnak, akkor a Somfa utca 
felújítása kerüljön az első helyre. 
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Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal, azonban ő javasolta, hogy minden képviselő 
állítson fel egy sorrendet a táblázatban szereplő utcák között és ennek összesített eredménye 
alapján határozzák meg a pályázati részvétel prioritását.  
 

- A Képviselő-testület egyetértett a javaslattal – 
 
Hadházy Sándor: Ismertette a képviselők által meghatározott sorrendek összesítését: 1. 
Somfa utca, 2. Fő utca, 3. Rákóczi utca, 4. Duna utca, 5. Zách Klára utca. 
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy a Nap utca is nagyon rossz állapotban van, azzal is kellene 
valamit csinálni. Még annak idején a Tanács korszakban ezekről a területekről az ottani 
lakosok lemondtak, az önkormányzat megörökölte, de az átvezetésre nem került sor a 
földhivatalnál. Véleménye szerint ezt el kellene intézni. 
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal, az önkormányzat jogászát meg fogja bízni ennek 
rendezésével.  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás illetve javaslat nem volt, kérte, aki 
egyetért a pályázaton való részvétellel és az ehhez szükséges forrás biztosításával ,ezt jelezze! 
 

- Dobri Imre képviselő nem tartózkodott az ülésteremben – 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

103/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a Települési önkormányzati belterületi 
közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására (TEUT) kiírt pályázaton való 
részvételt a Fő utca – a nagy parkolótól a Mátyás szoborig – szakaszára, a Duna utca, a 
Rákóczi utca, a Somfa utca és a Zách Klára utca Fő utca felöli szakaszára. 
 
A pályázati önrészt az alábbiak szerint, az alábbi prioritással biztosítja a költségvetés 
pályázati önrész terhére: 
 
1.   A visegrádi Somfa utca felújítása, önrész 2.851.572.- + pály.díj 71.290.- =     2.922.862.-  
2.    A visegrádi Fő utca felújítása, önrész 4.605.758.- + pályázati díj 115.144.- = 4.836.046.-  
3.    A visegrádi Rákóczi utca felújítása, önrész 2.462.018.-+ pály.díj 61.551.- =  2.585.120.-          
4.    A visegrádi Duna utca felújítása, önrész 3.116.559.-+ pály.díj 77.914.- =       3.194.473.-     
5.    A visegrádi Zách K. utca felújítása, önrész 2.474.667.-+pály.díj 61.867.-=     2.536.534.-  
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
11. Patak Fogadó vételi szándéka önkormányzati ingatlanra 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, az értékbecslésben szereplő árat nagyon 
alacsonynak találta, ezért minimum 18 millió forintban javasolja meghatározni az ajánlati 
árat, figyelembe véve az értékbecslésben leírt, a terület használhatóságára vonatkozó adatokat. 
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Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ő a bizottság javaslatával egyet tud érteni, de jobb lenne, 
ha ez szakmailag meglapozott lenne. Véleménye szerint, ha nem volt megelégedve a bizottság 
az értékbecslő munkájával, akkor másikat kellene megkérni és egyfajta általános irányelvet 
kellene kérni Visegrád különböző területein lévő ingatlanok értékére vonatkozóan, mert egyes 
esetekben igen nagy különbségek vannak a négyzetméter árakban.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint az önkormányzatnak kötelessége az ingatlanjait a lehető 
legmagasabb áron értékesíteni.  
 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb javaslat nem volt, javasolta, hogy kérjen fel a hivatal egy új 
értékbecslőt és, amikor kiválasztásra kerül, akkor a Városfejlesztési Bizottsággal beszéljék át 
a fontos kérdéseket, hogy milyen szellemben kéri az önkormányzat ezt a munkát elvégezni. 
Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

104/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Visegrád Mátyás király utcai  839 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó értékbecslést nem fogadja el. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a területre vonatkozóan újabb értékbecslést rendeljen meg. Továbbá felkéri a 
Városfejlesztési Bizottságot, hogy a majdan kiválasztott értékbecslővel ismertesse az 
önkormányzat számára lényeges alapelveket az ingatlanra vonatkozóan.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 
12. Rév felújítási pályázat 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ilyen pályázatot már korábban is benyújtottak és felhívta 
a figyelmet, hogy a pályázatot az önkormányzat nyújtja be, ezért a felelősség is az 
önkormányzatot terheli és a legutóbbi pályázat kapcsán az elszámolás nem úgy történt, mint 
ahogyan elvárta volna. A pályázat benyújtását támogatja, mert így a szolgáltatás minősége 
javulhat.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
105/2009 (V. 27.) számú 

HATÁROZATA  
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért pályázat benyújtásával a 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által közzétett, közforgalmú, közútpótló folyami 
kompok, révek felújítására szóló felhívására a Nagymaros és Visegrád között üzemelő 
komp-, és révátkelés felújítási munkálataira. 
 
A pályázatot a költségvetési összesítés szerint meghatározott 37.788.661,- Ft. (nettó) 
összegben kell benyújtani, melyhez az előírt 30%-os önrészt, (11.336.598,- Ft) a révátkelést 
üzemeltető Atlantis- Visegrád Club Kft. (2025 Visegrád, Révállomás, ügyvezető: Jung 
Vilmos) révén biztosítja. 
 
Egyúttal kinyilvánítja, hogy a révátkelés tartós üzemeltetését biztosítja. 
 
A pályázattal kapcsolatos ügyintézéssel, a szükséges jognyilatkozatok megtételével a 
polgármestert bízza meg. 
 

Határidő: 2009. május 29. 
Felelős: jegyző 

 
13. Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okirat és SZMSZ 

jóváhagyás 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy kisebb módosítások történtek az alapító okiratban, illetve 
az SZMSZ-ben.  Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki 
a módosítást elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

106/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Duna – Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratát és Szervezeti Működési Szabályzatát 
jóváhagyja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

14. tsp: Millenniumi év témája 
Előterjesztő: Dobri Imre és Gróf Péter (szóbeli) 
 
Dobri Imre: Röviden ismertette az elmúlt időszakban történt szervezési előkészületeket. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a testvérvárosi pályázaton nyert az önkormányzat közel 6 
millió forintot. Így Parajdról, Lancianoból és Obergünzburgból kb 50 fős delegációt tud 
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fogadni a város a millenniumi ünnepségre és így fedezni lehet az utazásukat és az itt 
tartózkodásuk nagyobb részét  is.  A V4-es pályázaton is nyert az önkormányzat, bár itt nem 
annyit, mint amennyit szerettek volna, 8 ezer euro-t, melyből a Zenés Nyári Esték 
rendezvénysorozatra és egy V4-es napokra együtt. Valamint 6 ezer euro-t nyertek még egy 
komolyzenei rendezvényre, melyet az Ars Danubiana Alapítvánnyal együtt mutatnak majd be. 
Esztergommal is sikerült megállapodni a szponzoráció tekintetében, illetve a MOL-al folynak 
még a tárgyalások e tekintetben.  
Máthé Gáborral, Félegyházi Andrással és Cseke Lászlóval együttműködve a városközpont 
területén ki lehet alakítani egy rendezvény helyszínt, színpaddal, lelátóval, ahol a nagyobb 
rendezvények lebonyolíthatóak lesznek. Az építészek egyenlőre egy látványtervet készítettek, 
ők vállalták, hogy a zászlókat felállítják.  
Az információs táblák, molinók, irányító táblák heteken belül kihelyezésre kerülnek. 
Elkészültek különböző ajándéktárgyak, pólók, bögrék, baseball sapkák, melyeket részben 
értékesítenek majd, részben pedig rendezvényeken, versenyeken valamint a reprezentatív 
vendégeknek ajándékba tudnak adni.  
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy amely rendezvények idáig lezajlottak a millennium kapcsán, 
azok rendben voltak, az emberek szívesen látogatják, szívesen elmennek ezekre a 
rendezvényekre. 
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy a Visegrádi Szövetség és a Visegrádi Sportegyesület a „Kis-
Visegrád Találkozóval” szeretne hozzájárulni a programokhoz. Ezzel kapcsolatban kérné, 
hogy az önkormányzattól kapják meg azt a 350 ezer forintos támogatást, melyet már korábban 
odaítélt a testület a Szövetségnek, tekintettel arra, hogy az idei évben mind a 4 
rendezvényüket az év első felében rendezik meg és a pályázatokon elnyert összegek csak 
később érkeznek meg. Másik kérésük lenne, hogy az önkormányzat előlegként 1 millió 
forinttal támogassa meg a Szövetséget és, amikor az elszámolás megtörténik az Ifjúsági 
Alappal, akkor visszafizetnék. A harmadik kérésük az lenne, hogy a találkozó kapcsán 
elszállásolandó kb. 40-50 fő esetében ne kelljen idegenforgalmi adót fizetni, hiszen ez is 
jelentős támogatást jelentene a szövetségnek.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint annak nincs akadálya, hogy a 350 forintos támogatást 
előre megkapja a Szövetség. A második kéréssel kapcsolatban viszont aggályai vannak, mert 
ez nem szokványos dolog, hogy az önkormányzat bárkinek is megelőlegezzen összegeket. Az 
idegenforgalmi adó elengedését nem tudja támogatni, mert véleménye szerint nincs is rá 
jogilag lehetőség, másrészt, akkor az önkormányzat a plusz 2 forinttól is elesne.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a megelőlegezésre nincs az önkormányzatnak 
sem jogi, sem pénzügyi lehetősége.  
 
Hadházy Sándor: Megköszönte a tájékoztatás és kérte, hogy törekedjenek arra, hogy a 
beérkező plusz anyagi támogatásokkal csökkentsék az önkormányzati millenniumi 
költségvetési részvállalást.  
 

15. tsp: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységéről 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Röviden kiegészítette az írásbeli tájékoztatóját. 
 

16. tsp: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

107/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
17. tsp: Az OTP Bank Nyrt-nél kötött folyószámla hitelkeret szerződés megújítása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát, és elfogadásra 
javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

108/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Önkormányzata 35.000.000,-Ft összegű  folyószámlahitel felvételéről 
döntött. 
A hitel futamidejét 2009. június 26-tól 2010. június 25-ig határozza meg. 
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési 
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi 
adóbevételekre. 
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 
kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 
megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 
5. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az 
OTP Bank Rt-nél eljárjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanra 
(ingatlanokra) a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a 
Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
    Felelős: Hadházy Sándor polgármester 
    Határidő: 2009. június 26. 
 

18. tsp: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A jelöltekkel előzetesen 
egyeztetett, ők vállalják a tagságot, kéri elfogadni az előterjesztést. 



 16 

Hadházy Sándor: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

109/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szavazatszámláló Bizottság 
tagjává választja Nádler Anna 2025 Visegrád, Mátyás király u. 9. sz. alatti lakost, 
valamint póttagnak Molnár Erzsébet 2025 Visegrád, Fő u. 55. szám alatti lakost. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
19. tsp: A DMRV Zrt tulajdonosi hozzájárulás kérelme Visegrád Fő utca egy 

szakaszának vízvezeték felbővítéséhez  
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az előterjesztésben foglalt, DMRV által benyújtott kérelmet 
tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozóan.  
 
Eőry Dénes: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet és azt fogalmazta meg, hogy 
hozzájárul, viszont kérnének arra vonatkozóan garanciát, hogy a visszatömörítést szakszerűen 
elvégzik, annak érdekében, hogy a járda ne szakadjon be.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a Bizottság javaslatával a burkolat helyreállításra vonatkozóan. 
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a határozati 
javaslat elfogadását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

110/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DMRV Zrt kérése alapján 
hozzájárul, hogy a Fő utcán vezetendő vízvezeték-bővítést  a Rákóczi utca és Duna utca 
közötti szakaszon az út jobb oldalán végezzék. A munkálatok befejezése után a teljes 
szakaszon az eredeti állapotnak megfelelő viszonyokat kell megteremteni. 
A szükséges szakhatósági-, útfelbontási- és tulajdonosi engedély megadásához 
hozzájárul. 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 
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20. tsp: Egyebek 

 
Kisebb helyreállítási munkák, (kátyúzás, korlát kihelyezés) 
 
Bártfai István: A város több pontján megoldandó kisebb helyreállítási munkák elvégzését 
kérte a városgazdálkodási csoport által.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, hogy keresse meg a városgazdálkodási csoport vezetőjét és 
egyeztessék le a szükséges munkálatokat és járják be a helyszínt.  
 
Sportpálya körüli területen „mászóvár” elhelyezéséhez terület használati engedély megadása 
 
Bártfai István: Tervezők készítettek egy szabványos tervet egy „mászóvárra” vonatkozóan, 
melyet szeretnének kihelyezni egy olyan helyre a sportpályánál, ahol egyébként is 
feltöltéseket kellene végezni a vízelvezetés miatt. Az erre vonatozó anyagi fedezet 
felajánlásokból rendelkezésre áll, tehát az önkormányzatot nem terheli plusz költség, csak a 
terület használatára kellene engedélyt adni. Valamint jelezte, hogy a sportpályánál nagyon 
nagy szükség lenne egy gyalogátkelőhely kiépítésére.  
 
Hadházy Sándor: A gyalogátkelőhely kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy a napokban 
érkezett egy levél a Magyar Közúttól, hogy az idei évben nem tudják finanszírozni a 
forgalombiztonsági elemek kiépítését, viszont a jövő évi költségvetésükben benne lesz, ezért 
véleménye szerint ezt meg kellene várni, mert ez a legjobb konstrukció az önkormányzat 
számára.  
A játszótérrel kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint nagyon fontos, hogy szabvány 
legyen, a tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzat tudja megadni, melyről szavazni 
szükséges a testületnek, ez most is megtehető, de utólag kellene készíteni róla egy pontos 
helyszínrajzot.  
 
Bártfai István: Azon a területen gondolták elhelyezni a játszóteret, ahol összekötődik majd a 
parkoló és a meglévő zúzalékos út, ahol van egy kis sarokrész. Ott midig állt a víz, de a 
vízelvezetés most meg lesz oldva, így az egy megfelelő hely lenne erre.  
 
Hadházy Sándor: Támogatta a kérelmet. Kérte a testületet, hogy szavazzanak róla! Kérte, 
aki egyetért Bártfai István javaslatával, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

111/2009 (V. 27.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Képviselő-testülete Bártfai István képviselő kérelmére tulajdonosi 
hozzájárulását adja a sportpálya melletti területen szabvány szerinti játszótér 
kialakításához. A pontos helyszínről helyszínrajz elkészítését kéri. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Fellegvár tábla kihelyezésének kérdése a várkerti elágazásnál 
 
Gróf Péter: Javasolta, hogy a várkerti elágazásnál helyezzenek ki egy „Fellegvár” feliratú 
táblát, hátha ez némiképp hatással lesz a város terhelésének csökkentésére, ami a 
buszforgalmat illeti.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint ez kényes kérdés, mert üzleti érdekeket sérthet. 
 
Eőry Dénes: Véleménye szerint ott egy szakaszon nem megfelelő az út műszaki állapota a 
turistabuszok terhelésének. Tehát nem tenne jót az útnak, ha állandóan ott közlekednének a 
buszok.  
 
Városi kitüntetések adományozása 
 
Mezei Anna: Kérte, hogy a városi kitüntetésekről már most gondolkozzanak a képviselők, 
hogy kinek milyen javaslata van. 
 
Bártfai István: Pro Urbe díjra Bánó Lászlót javasolta, díszpolgárnak ifj. Cseke Lászlót, 
tiszteletbeli polgárnak Mikesy Tamást.  
 
Hadházy Sándor: Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és 
az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
   polgármester                         jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   12/2009 
Határozatok száma:  112/2009 (VI. 19.) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 19-én 
megtartott rendkívüli  nyílt üléséről  

 
 
 
 
 
 
 

1. „Rév pályázat hiánypótlás” 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 19-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Ifj. Bártfai István 
Dobri Imre 
Eőry Dénes 

     Zeller Tibor 
 
 
 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Gábris Gabriella 
 
 

Távol maradt:     
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
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2. „Rév pályázat hiánypótlás” 
Előterjesztő: Hadházy Sándor 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, mivel azonban kérdés illetve 
hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a hiánypótlás benyújtását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

112/2009. (VI. 19.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a Visegrád-Nagymaros 
között közlekedő rév fejlesztésére beadott pályázat keretében, hogy az esetlegesen 
elnyerhető támogatásból megvalósuló beruházást, fejlesztést 5 évig tartós 
üzemeltetésben tartja és 3 évig tartó elidegenítési tilalmat vállal rá. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Hadházy Sándor: Egyéb napirend nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester          jegyző 
 
 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   13/2009 
Rendelet száma:  8/2009 (VI. 25.) 
Határozatok száma:  113-128/2009 (VI. 25.) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25-én 
megtartott  nyílt üléséről  

 
 
 

1. Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2008/2009. nevelési év munkájáról 
2. Házi,- és üzemorvos beszámolója a 2008. éves munkájáról  
3. Városi kitüntetésekről szóló döntés  
4. Millenniumi év témája  
5. Patak fogadó vételi szándéka önkormányzati ingatlanra 
6. Ifjúsági Alap pályázatok elbírálása 
7. Kéményseprő ipari díjak módosítása (ÁFA emelés miatt) 
8. Doboshegy, Dobos u. elnevezése 
9. DMRV- és az Észak – Magyarországi Regionális Vízművek integrációja elleni 

tiltakozás  
10. Zeller Istvánné ingatlancserére  vonatkozó kérelme 
11. Jegyző helyettesítése szülési szabadság idejére 
12. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységről 
13. Beszámoló a lejárt idejű határozatokról 
14. „Belterületi utak fejlesztése” című pályázaton való részvétel 
15. A Szentháromság szoborral kapcsolatos 2008-as határozat módosítása 
16. Lénárd Bálint kérelme a Sziget utcai bérlakás felújítására vonatkozóan 
17. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 25-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Ifj. Bártfai István 
Eőry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Mezei Anna 

     Zeller Tibor 
 
 
 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Miklós Melinda 
 

 
Távol maradt:   
 

Dobri Imre 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

 
 
Meghívott: 
 
     Dobó Istvánné óvodavezető 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirendi javaslathoz a következő 
módosításokat javasolta: az első napirendi pontot javasolta elnapolni, mivel a könyvvizsgálói 
véleményezés hiányzik, a 11. napirendet visszavonta, mivel ezt a bizottság még nem tudta 
tárgyalni. Új napirendi pontként javasolta felvenni: 1. „Belterületi utak fejlesztése” című 
pályázaton való részvétel, 2. A Szentháromság szoborral kapcsolatos 2008-as határozat 
módosítása, 3. Lénárd Bálint kérelme a Sziget utcai bérlakás felújítására vonatkozóan 
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy tájékoztatást szeretne kérni Balogh Józsefné és Pákozdiné 
kártalanítási ügyével kapcsolatban. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy erre az egyebekben lesz lehetőség.  Mivel a napirendre 
vonatkozóan egyéb módosító javaslat nem érkezett, javasolta, hogy az általa javasolt 
módosításokról egyben szavazzanak. Kérte, aki a javasolt módosításokkal együtt a napirendet 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
113/2009 (VI.25.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a javasolt módosításokkal együtt az ülés napirendjét 

elfogadja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. tsp:  Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2008/2009. nevelési év munkájáról 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
Meghívott: Dobó Istvánné óvodavezető 
 
Dobó Istvánné: A Népjóléti Bizottság kérésének megfelelően tájékoztatást adott a következő 
években várható óvodai létszám adatokról. Elmondta, hogy a jövő nevelési évre, tehát 
2009/2010-re vonatkozóan 7 kisgyermeket kellett elutasítani, akit nem tudnak felvenni 
férőhelyhiány miatt. Ezeknek a gyermekeknek az édesanyja otthon van gyesen a kisebb 
testvérrel, tehát nem olyan gyermekeket utasítottak el, akiknek dolgozik az édesanyja. 
Elmondta, hogy az óvoda személyi és tárgyi feltételei nagyon jók, ilyen téren probléma nincs.  
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy az Ifjúsági Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra 
javasolja.  
 
Dobó Istvánné: Jelezte, hogy amennyiben életbe lép az a törvénytervezet, hogy 2010 
szeptemberétől fel kell venni a 2. életévüket betöltött gyerekeket is, akkor valószínűleg 
bővítésre lesz szükség, de erre vonatkozóan van elképzelése az óvodának. 
 
Hadházy Sándor: Nem lehetett azt előre látni, hogy az idei évben ennyi kisgyermeket kell 
felvenni? Nem lehet esetleg valahogy megoldani a bővítést, az ellátást? 
 
Dobó Istvánné: Elmondta, hogy csak az idei év ilyen kiemelkedő és 1 szülő kivételével 
tudomásul vették az elutasítást, nem jelent ez problémát. Az óvoda csak 5 éves kor felett 
kötelező, 5 éves kor alatt csak olyan gyermeket kötelező felvenni, akinek dolgozik az 
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édesanyja. További hét férőhely kialakítása fizikailag nem lehetséges, sajnos a termek cseréje 
sem megoldható.  
 
Hadházy Sándor: Kéri az óvoda vezetését, illetve a bizottságot hogy a 2010-re várható 
változásokra felkészülve dolgozzon ki egy tervet, arra vonatkozóan, hogy hogyan tud majd az 
önkormányzat eleget tenni a törvényi előírásoknak.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés illetve hozzászólás nem volt, az óvoda munkáját 
megköszönte. Kérte a képviselőket, aki az óvoda beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
114/2009 (VI.25.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Fellegvár Óvoda beszámolóját a 2008/2009. 
nevelési évről elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. tsp: Házi,- és üzemorvos beszámolója a 2008. éves munkájáról 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 

- Bártfai István képviselő megérkezett az ülésterembe – 
 
Mezei Anna: A Népjóléti Bizottság az ülés előtt kapta meg a beszámolót, kitűnik a 
beszámolóból, hogy számos prevenciós vizsgálatot próbál bevezetni a háziorvos a lakosság 
szűrésére. A Bizottság szeretett volna kérni néhány számszerű adatot például a megbetegedés 
illetve az elhalálozás tekintetében.  
 
Hadházy Sándor: Tekintettel arra, hogy a doktornő most nincs jelen, ezért javasolta, hogy a 
napirendi pont tárgyalását vegyék le a napirendről. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
115/2009 (VI.25.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a „Házi- és üzemorvos beszámolója a 2008. éves 
munkájáról” című napirendi pontot leveszi napirendről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
3. tsp: Városi kitüntetésekről szóló döntés 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Kérte, mindenki ismertesse javaslatait. 
 



 5 

Gróf Péter: Elmondta, hogy a Közművelődési Bizottság tárgyalta a témát és a következő 
javaslatokat fogalmazta meg: díszpolgári címre: Bánó Lászlót, ifj. Cseke Lászlót, illetve 
Scheili Lászlót, „pro urbe” díjra: Mikesy Tamást, ifj. Cseke Lászlót, illetve tiszteletbeli 
polgárnak: Papp Jánost, Mikesy Tamást és Peták Istvánt javasolták. 
 
Mezei Anna: A Népjóléti Bizottság javaslata hasonló az előbb elhangzottakhoz, annyiban 
különbözik, hogy a díszpolgári címre: Bánó László és Scheili László neve merült fel, „pro 
urbe” díjra ifj. Cseke László és Mikesy Tamás a tiszteletbeli polgár címre. De Mikesy Tamás 
neve a „pro urbe„ díj kapcsán is felmerült.  
 
Kiss Károly: A Visegrádi Szövetség a következő személyeket javasolja akár díszpolgári 
címre, akár pro urbe díjra: Szebeni Imrét, id. Zeller Mártont, és Jung Vilmost. 
Elmondta, hogy Bánó László díszpolgárrá kitüntetésével nem ért egyet, Mikesy Tamást 
véleménye szerint csak tiszteletbeli polgárnak lehetne megválasztani. 
 
Gróf Péter: Véleménye szerint minden felmerült személyről szavazni szükséges. 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Képviselői kérésre ismertette a „Városi kitüntetésekről” szóló 
rendelet ide vonatkozó részeit. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy ő legszívesebben úgy szavazna ezen kitüntetések 
adományozásáról, ha minden képviselő jelen lenne. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint ez valóban jó volna, azonban minden képviselő 
megkapta a meghívót a napirendi javaslattal, nem lehet egy képviselőt sem kötelezni az 
ülésen való megjelenésre. A határozatképesség biztosított, a szavazás pedig majd eldönti, 
hogy születik e döntés a mai ülésen, ha nem, akkor úgyis a következő ülésen kell majd 
dönteni róla. A személyek vonatkozásában ismertette javaslatát: díszpolgári címre Bánó 
Lászlót javasolta, „pro urbe” címre Mikesy Tamást, tiszteletbeli polgár címre Papp Jánost 
illetve Peták Istvánt.  
 
Bártfai István: Cseke Lászlót javasolta a „pro urbe” címre, Bánó Lászlót díszpolgári címre, 
Mikesy Tamást pedig a tiszteletbeli polgár címre javasolta.  
 
Gróf Péter: Véleménye szerint próbáljanak valamilyen módon rangsorolni.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint megfontolandó lenne, hogy az idősebb polgároknak adjanak 
idén díjakat, mert lehet, hogy az ő esetükben jövőre erre már nem lesz lehetőség.  
 
Hadházy Sándor: Felkérte a képviselőket, hogy próbáljanak egyfajta rangsort felállítani a 
jelöltekre. Ezután ismertette az egyöntetű személyi javaslatokat: díszpolgári címre Bánó 
László, „pro urbe” díjra Mikesy Tamás, tiszteletbeli polgár címre pedig Papp János kapta a 
legnagyobb támogatást. Ennek tükrében tette fel szavazásra a címekről szóló döntést. Kérte, 
aki egyetért Bánó László részére a  díszpolgári cím adományozásával, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

116/2009 (VI.25.) számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete 2009. évben Bánó Lászlót díszpolgári címmel 
tünteti ki. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Mivel a díszpolgári cím adományozása ezzel a szavazással eldőlt, így 
javasolta, hogy a következő döntés a „pro urbe” díjról szóljon. Itt a legnagyobb konszenzus 
Mikesy Tamás személye kapcsán mutatkozott, ezért először róla kérte a szavazást.  
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
117/2009 (VI.25.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete 2009. évben Mikesy Tamást „pro urbe” címmel 
tünteti ki. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A tiszteletbeli polgár cím esetében Papp János személye kapta a legtöbb 
javaslatot. Így először kérte, aki egyetért azzal, hogy Papp János kapja a tiszteletbeli polgár 
címet, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
118/2009 (VI.25.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete 2009. évben Papp Jánost tiszteletbeli polgár 
címmel tünteti ki. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

4. tsp: Millenniumi év témája 
Előterjesztő: Dobri Imre (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Dobri Imre alpolgármester úr jelezte, hogy a legutóbbi beszámolója óta 
újabb érdemi fejlemény nem történt, és mivel alpolgármester úr nincs is jelen, ezért javasolta 
a napirend levételét. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
119/2009 (VI.25.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a „Millenniumi év témája” című napirendi pontot 
leveszi napirendről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
5. tsp: Patak fogadó vételi szándéka önkormányzati ingatlanra 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az új ingatlan forgalmi értékbecslés elkészült, mely egy egészen más 
összeget állapított meg az ingatlanra. Ez az összeg az önkormányzat számára már tárgyalási 
alap lehet, ezért javasolta, hogy a testület hatalmazza fel a Városfejlesztési Bizottságot a 
tárgyalások lefolytatására. Amennyiben lesz eredménye a tárgyalásoknak, akkor a testület 
visszatér erre. Mivel egyéb hozzászólás, illetve javaslat nem volt, kérte, aki ezzel egyetért, 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
120/2009 (VI.25.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Városfejlesztési, Idegenforgalmi- és 
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a Visegrád 839 hrsz-ú (Patak Fogadó melletti 
terület) ingatlanra vonatkozó vételi szándék tárgyában folytassa le a tárgyalást az 
ajánlattevővel. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: VFB elnöke 

 
6. tsp: Ifjúsági Alap pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Gróf Péter: Tájékoztatta a testületet, hogy a Közművelődési Bizottság megtárgyalta a témát 
és a mellékelt előterjesztésben foglaltakat javasolja a testületnek elfogadásra. 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

121/2009 (VI.25.) számú 
 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete az Ifjúsági Alap rendelkezésre álló összegét a – 
Közművelődési-, Ifjúsági- és Sport Bizottság javaslatára – a következőképpen osztja fel: 
 

Pályázó neve mire kívánják fordítani  
megpályá-
zott összeg 

elnyert 
összeg 

Magyar Hajózásért Egyesület  üzemanyag költség 100 000 50 000 
Puer Regius (íjászok) íjász kellékek vásárlása 100 000 100 000 
Cseke Lászlóné Árpád-házi királynék ünnepe 150 000 150 000 
Szabóné Mayer Katalin Hittantábor 60 000 60 000 
Apródképző Nyári táboroztatás 60 000 60 000 
Bártfainé Répás Ildikó Gyermekvilág c. kiállítás megvendégelés 20 000 20 000 

Összesen:   490 000 440 000 
    
A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÖSSZEG: 600.000,- Ft.   
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
7. Kéményseprő ipari díjak módosítása (ÁFA emelés miatt) 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A július 1-vel bekövetkező ÁFA emelés miatt szükséges emelni a 
kéményseprő ipari díjakat.  
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás nem volt, kérte, aki a módosítást elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 8/2009 (VI. 25.) számú a „Kéményseprő-ipari közszolgáltatások 
kötelező igénybevételéről” szóló rendelet módosítását elfogadja. (Rendeletet lásd 
mellékletben!) 
 

8. tsp: Doboshegy, Dobos u. elnevezése 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy ez a téma már korábban felvetődött, azonban az 
Európai Uniós választások miatt az utca elnevezése gondot okozott volna a rendszerben, ezért 
került most a testület elé. Ez az utca 4-5 ingatlant érint, és egyébként is Dobos utcaként 
nevezik, de a Földhivatali nyilvántartásban még nincs neve az utcának. Az utcanév elnevezés 
a testület hatásköre, az érintettekkel egyeztetés már megtörtént.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás nem volt, kérte, aki a javaslatot 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

122/2009 (VI.25.) számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 1217/1 hrsz-ú út 
Dobos utca elnevezést és a csatlakozó ingatlanok 1219/4. hrsz-ú ingatlan a Dobos utca 1., a 
1219/12. hrsz-ú ingatlan a Dobos utca 2., a 1219/5. hrsz-ú ingatlan a Dobos utca 3., a 1219/2. 
hrsz-ú ingatlan a Dobos utca 4. és a 1219/14. hrsz-ú ingatlan a Dobos utca 5.  címet kapja, mely a 
Földhivatalnál és a helyi népesség-nyilvántartónál is átvezetésre kerül. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
9. tsp: DMRV- és az Észak – Magyarországi Regionális Vízművek integrációja 

elleni tiltakozás  
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 

- Mezei Anna képviselő nem tartózkodott az ülésteremben – 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Mivel a témával kapcsolatban 
hozzászólás nem volt, kérte, aki a javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
123/2009 (VI.25.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a regionális 
víziközművek integrációja és esetleges privatizációja külön-külön is veszélyezteti az 
érintett települések vízellátásának biztonságát, ellehetetleníti az önkormányzatokat a 
vízellátás terén fennálló ellátási kötelezettségének teljesítésében. A helyzetet tovább 
rontja, a tervezett víziközmű törvény módosításának elhúzódása, ami elbizonytalanítja a 
vízellátás résztvevőit. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §. alapján Visegrád. 
Önkormányzat Képviselő-testülete felterjesztési jogával élve kéri a Magyar Köztársaság 
Kormányát, hogy a szükséges egyeztetések után minél előbb készítse elő, és terjessze az 
Országgyűlés elé a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítását olyan módon, hogy ne legyen 
lehetőség a vízellátás egyetlen elemének a privatizációjára sem, valamint biztosítsa az 
önkormányzatok számára a regionális vízművek tulajdonának térítésmentes 
megszerzését. Kéri továbbá, hogy a Dunamenti Regionális Vízmű Zrt-nek és a 
Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-nek az Észak-magyarországi Regionális Vízművek 
Zrt-be történő integrációja tekintetében állítsa vissza az április 1. előtti állapotot, úgy, 
hogy a továbbiakban ne legyen lehetőség a regionális vízművek ésszerűtlen 
összevonására! 
    

Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. június 30. 
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10. tsp: Zeller Istvánné ingatlancserére  vonatkozó kérelme 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás nem volt, kérte, aki a javaslatot 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
124/2009 (VI.25.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Visegrád 
Város tulajdonát képező 378/4 hrsz-ú ingatlanból 65 m2 terület a néhai Muckstadt 
János, Zeller Istvánné, Zeller Márta, Muckstadt Gábor és Muckstadt Szabolcs közös 
tulajdonát képező 399/2 hrsz-ú ingatlanhoz csatolódjon, valamint cserében a 399/2 hrszú 
ingatlan területéből 65 m2 terület csatolásra kerüljön az önkormányzati tulajdonú 392/7 
hrsz-ú közterülethez. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
- Mezei Anna képviselő visszatért az ülésterembe- 

 
11. tsp: Jegyző helyettesítése szülési szabadság idejére 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy novemberre várja 
második gyermekét. Elmondta, hogy amíg egészségi állapota engedi szeretne dolgozni, de 
addig szükséges átgondolni, hogy mi a teendő a helyettesítéssel kapcsolatban. A törvényi 
lehetőségek adottak, határozott vagy határozatlan idejű helyettesítés is lehetséges, minden 
esetben a testület nevezi ki pályáztatás útján. Lehetséges út a korábban alkalmazott megoldás 
is, hogy plusz 1 fő aljegyzői státuszt hoz létre a testület.  A konkrét megoldást még nem most 
kell meghozni, hanem majd a következő ülések egyikén. Addig is kéri a T. testületet, hogy 
gondolják át ezt a kérdést.  
 

- Eőry Dénes képviselő megérkezett az ülés terembe –  
 

12. tsp: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységről 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
A polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el.  
 

13. tsp: Beszámoló a lejárt idejű határozatokról 
Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott 
el, kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
125/2009 (VI.25.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
14. tsp: „Belterületi utak fejlesztése” című pályázaton való részvétel 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A pályázati kiírásoknak 
megfelel a Schulek utca, a Harkály utca valamint a Lepence utca. Tehát ezek kerülnének 
felújításra, amennyiben nyer a pályázat. A Harkály utcát még meg kell terveztetni, de az egész 
pályázat nem az idei költségvetést érinti. 
Kérte a testületet a határozati javaslat elfogadására! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
126/2009 (VI.25.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KMOP-2009-2.1.1/B „Belterületi utak 
fejlesztése” című pályázaton való részvételhez hozzájárul, melynek keretén belül a Schulek 
utca, Harkály utca és Lepence utca szilárd burkolatot kap. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Harkály és Lepence utca engedélyeztetési terveinek 
elkészítésével bízza meg a GrafiTUS Kft-t, kösse meg a céggel a szerződést 650.000.- - 
700.000..- Ft + ÁFA összegben. 
A pályázaton való részvételhez szükséges önerő, 60.000.000.- Ft biztosítását 
megszavazza, melyet hitel felvétel útján biztosít. 
 
Támogatás összege:  140.000.000.- Ft 
Saját erő összege:        60.000.000.- Ft 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
15. tsp: A Szentháromság szoborral kapcsolatos 2008-as határozat módosítása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: 2008-ban született egy határozat a Szentháromság szoborral kapcsolatban, 
melyben az önkormányzat vállalta azt, hogy 2009 májusára a területet előkészíti. A szobor 
tervezése és finanszírozása azonban elhúzódott és ennek tükrében a reális határidő 2009. 
augusztus 20. Valamint az önkormányzat hozzájárulását kérik, hogy ezen a köztéren a szobor 
közadakozásból elhelyezésre kerülhessen.  
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Kiss Károly: Valóban elkészülhet ez a szobor augusztus 20-ig? 
 
Hadházy Sándor: Az önkormányzat csak a terület rendezését vállalja, mely eddig a határidői 
g vállalható,  a szobor kivitelezés már nem az önkormányzat feladata és felelőssége. Kérte, 
aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
127/2009 (VI.25.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Visegrád Fő utca 66-72. számú 
házak előtti tér kialakítását, rendezését, felújítását a Hivatal saját kivitelezésben 
valósítja meg, legkésőbb 2009. augusztus 20-ig. Egyben hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzat tulajdonát képező közterületen (téren) az előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően közadakozásból megvalósuló Szentháromság-szobor elhelyezésre kerüljön. 
 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
- Kalotai Árpád alpolgármester távozott az ülésteremből –  

 
16. tsp: Lénárd Bálint kérelme a Sziget utcai bérlakás felújítására vonatkozóan 

Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (szóbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet, hogy Lénárd Bálint a Sziget utca 11. 
szám alatti egyik önkormányzati bérlakás bérlője kérelmet nyújtott be, melyben előadja, hogy 
a lakásban kisebb fejlesztéseket szeretne eszközölni és kéri ezen költségeknek a bérleti díjból 
történő jóváhagyását. Árajánlatot is mellékelt a kérelméhez.  
 
Kiss Károly: Jövőre aktuális lesz a lakások ismételt meghirdetése. Addig kifut ez az összeg? 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: A jelenlegi lakbérrel számolva kifut. A testületi döntés 
értelmében megállapodásban szükséges rögzíteni a feltételeket. 
 
Hadházy Sándor: Mivel további hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a kérelmet, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
128/2009 (VI.25.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete engedélyt ad Lénárd Bálint részére, hogy a Visegrád 
Sziget u. 11/F//A számú önkormányzati bérlakásban a kérelmében megfogalmazott 
beruházásokat eszközölje és annak költségét a bérleti díjba beszámítja.  Felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

17. tsp: Egyebek 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatást adott a testület részére a hivatalba 2009. június 17-
én érkezett, Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal B-3103/4/2009 számú 
határozatáról. A határozat tartalma a Visegrád 1021 és 279 hrsz-ú ingatlanok kártalanítási 
ügyére vonatkozik, mely szerint az önkormányzatnak 30 napon belül ki kell fizetnie 
23.912.040 Ft kártalanítási összeget Balogh Józsefné és Pákozdiné Friedrich Franciska 
ingatlantulajdonosok részére. A jövő hét folyamán az önkormányzat kezdeményezett egy 
megbeszélést a rendezési tervet akkor is és most is készítő Mont-Teampannon Kft-vel, a 
jelenlegi főépítésszel, valamint az önkormányzat jogászával. Véleménye szerint az ő 
véleményük fontos lesz az ügy kimenetelét tekintve.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy annak idején, mikor a rendezési tervet tárgyalta a testület 
mindig ez volt a központi kérdés, hogy vajon később nem lesz-e ebből probléma és az akkori 
főépítész és a rendezési tervet készítő cég képviselői is azt mondták, hogy nem. Mit tud tenni 
ez ügyben a testület? 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ezt a kérdést fogják megvizsgálni a jövő hét folyamán 
ezen az egyeztetésen. Azt azonban le kell szögezni, hogy ez a határozat az önkormányzat 
részére rendkívül kedvezőtlen, de ennek ellenére álláspontja még ma is az, hogy ezen a 
kérdéses területen nem szabadott engedni, hogy megépüljön egy lakótelep. A hivatal minden 
járható utat megfog tenni annak érdekében, hogy ne kelljen kifizetni ezt az összeget, vagy 
legalább mérsékelni lehessen. A jövőben pedig ennek tükrében kell az ilyen jellegű 
döntéseket meghozni és ezért fontos az is, hogy minél előbb megtörténjen a rendezési terv 
felülvizsgálata.  
 
A testület lehetőséget adott a napirendek tárgyalása után egy állampolgár számára, hogy 
ismertesse problémáját. 
 
Vaik Dóra: Tájékoztatta a testületet, hogy a Zách Klára utca alsó részének valamint a Fő utca 
mozitól és postától lefelé eső részének lakói közül többen közös kérelmet nyújtanak be a 
hivatalba, melyben kérik az érintett terület településközponti vegyes területből kertvárosias 
lakóövezetbe történő átsorolását. A jelenlegi besorolás ugyanis véleményük szerint 
hátrányosan érinti az adott területet Visegrád más hasonló adottságú utcáival szemben, hiszen 
ezen a területen „bármi építhető”. Véleményük szerint így ez a szakasz visszafordíthatatlanul 
megváltozhat, veszélybe kerülhet az itt lakó családok békéje, nyugalma és tiszta 
lakókörnyezete.  
 
Hadházy Sándor: Mivel egyebekben más téma, kérdés, illetve hozzászólás nem volt a 
munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
   polgármester           jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   15/2009                                                                                                                                                                                              
Határozatok száma:  129/2009 (VI. 30.) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 30-án 
megtartott rendkívüli  nyílt üléséről  

 
 
 
 
 
 
 

1. Dunakanyar-Ipoly Kulturális és Kommunikációs Kht tagsági szerződés 
módosítása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 30-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Ifj. Bártfai István 
Dobri Imre 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Miklós Melinda 
 

 
Távol maradt:     

Kalotai Árpád 
Eőry Dénes 
Mezei Anna 

     Zeller Tibor 
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1. Dunakanyar-Ipoly Kulturális és Kommunikációs Kht tagsági szerződés 
módosítása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a jogszabályoknak megfelelően a Dunakanyar Kht-nak is 
át kell alakulnia nonprofit Kft-vé. Jelen módosítás a társasági szerződés egyéb részeit nem 
érinti.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a módosítással 
egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

129/2009. (VI. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonában lévő Dunakanyar – 
Ipoly Kulturális és Kommunikációs Kht. a továbbiakban közhasznú nonprofit korlátolt 
felelősségű társaságként működik tovább. 
A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 2.§. (1) bek. g.) pontja szerint a 
nonprofit gazdasági társaság az alábbiak szerint változik : 
A társaság neve: Dunakanyar – Ipoly Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Hadházy Sándor: Egyéb napirend nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester          jegyző 
 
 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   15/2009 
Határozatok száma:  130-143/2009 (VII. 09.) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 9-én 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről  

 
 
 

1. Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérleg beszámolója a 2008. évről 
2. Peták István tiszteletbeli polgári címmel való kitűntetése 
3. Célhitel felvétele a Visegrád, 1021 és 279 hrsz-ú ingatlanok kártalanítási ügyében 
4. Gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet 

módosítása 
5. Silvanus Kft. kérelme a Visegrád 0133 hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződés 

módosítására 
6. Millenniumi Emlékérme kibocsátása 
7. Orvosi rendelő külső WC-inek  felújítása, váró helyiségében WC kialakítása 
8. Visegrád Újkert köz vízellátási és csatornázási munkák elvégzéséhez 

szakhatósági, tulajdonosi és terület-felhasználási engedély kiadása 
9. G+W Mérnöki Kft kérésére a Visegrád, 254/2 és 254/3 hrsz-ú utak 

földgázellátásával kapcsolatban 
10. Pereszlényi Hilda csatornarákötési hozzájárulás kérelmére 
11. Egyebek 

 
 
 



 2 

 
 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 9-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád  
Ifj. Bártfai István 
Dobri Imre 
Eőry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Zeller Tibor 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Miklós Melinda 
 

 
Távol maradt:     

Vitézné Gerstmayer Beáta 
 

 
Meghívottak:     Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. 
     Ladányiné Fótos Tünde pénzügyi osztályvezető
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött napirendi javaslathoz 1 
kiegészítést tett, az étkezési térítési díjakról szóló rendelt módosítására van szükség, az áfa 
változás miatt. Kérte, aki egyetért ezen napirend felvételével, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

130/2009 (VII. 09.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a „Gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak 
megállapításáról” szóló rendelet módosítását felveszi napirendre. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a kiegészített napirend elfogadását támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

131/2009 (VII. 09.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés kiegészített napirendjét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. tsp: Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérleg beszámolója a 2008. évről 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
Meghívott: Cseke László- Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Csek László: Tájékoztatta a testületet, hogy a felügyelő bizottság tárgyalta a pénzügyi mérleg 
beszámolóját. A tavalyi évben a Kft nyereségesen gazdálkodott, az eredmény 4. 389. 000 Ft 
volt. A könyvvizsgálói jelentésben kifogás nem volt, ennek tükrében kérte a testületet a 
beszámoló elfogadására.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki támogatja a beszámoló elfogadását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
132/2009 (VII. 09.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete a Pro Visegrád Nonprofit Kft. 2008. évről szóló 
pénzügyi mérleg beszámolóját elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

- Kiss Károly képviselő megérkezett az ülésterembe –  
 
Cseke László: A Képviselő-testület hozzájárulását kérte a következő javaslata 
előterjesztéséhez: Mint a Szent György Lovagrend egyik vezetője kérte a testületet, hogy 
tárgyalja meg és fogadja el, hogy a 25. Palotajátékok alkalmával Peták Istvánnak tiszteletbeli 
polgári címet adományozzon a város. Kérelmét arra alapozza, hogy Peták István kívülállóként 
a legtöbbet tette a palotajátékok sikeressé válásában. Neki volt köszönhető, hogy annak idején 
a Magyar Televízió 6 éven keresztül élőben közvetítette a Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékokat.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy Cseke László kérelméről sürgősségi 
indítványként, ügyrendi szavazással dönthet a testület, hogy felveszi a napirendi pontok 
sorába és azután lehet dönteni a konkrét javaslatról.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja, hogy ezen napirendi pontot tárgyalja a testület, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

133/2009 (VII. 09.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete napirendre tűzi Peták István tiszteletbeli polgári 
címmel való kitűntetését.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Tekintettel Cseke László sürgős elfoglaltságára, javaslata, hogy ezen 
napirendi pontot második napirendként tárgyalják, kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
134/2009 (VII. 09.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete Peták István tiszteletbeli polgári címmel való 
kitűntetése című napirendi pontot 2. napirendként tárgyalja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. tsp: Peták István tiszteletbeli polgári címmel való kitűntetése 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
Meghívott: Cseke László 
 
Hadházy Sándor: A javaslatot tulajdonképpen Cseke László már ismertette.  
 
Kalotai Árpád: Támogatta a javaslatot. 
 
Dobri Imre: Véleménye szerint mindenképpen jó alkalom volna most átadni a 25. 
Palotajátékok keretében, ezért ő is támogatja.  
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólása nem volt, kérte, aki támogatja, hogy Peták István 
tiszteletbeli polgári címet kapjon 2009-ben, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

135/2009 (VII. 09.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete Peták Istvánt 2009. évben tiszteletbeli polgár 
címmel tünteti ki. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
3. npr: Célhitel felvétele a Visegrád, 1021 és 279 hrsz-ú ingatlanok kártalanítási 

ügyében 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a hivatal június 15-én kapta készhez a 
határozatot az Államigazgatási Hivataltól, tehát ettől számítva 30 nap áll rendelkezésre a 
keresetlevél benyújtására a Bírósághoz. A hivatal műszaki szakemberei, a főépítész, az 
önkormányzat jogi képviselője, a Teampannon Kft képviselői és ügyvédje egyeztetést 
folyatatott, ahol feltárásra került az ügy háttere. A megbeszélésen arra jutottak, hogy több 
olyan jogszabálysértés, illetve eljárási hiba is fennáll, ami alapján a kereset benyújtható. 
Emellett a kártalanítási összeg kifizetésének felfüggesztését is kérelmezi az önkormányzat. 
 
Hadházy Sándor: Az önkormányzat álláspontja világos, nem tartja megalapozottnak az 
Államigazgatási Hivatal döntését. Remélhetőleg a közigazgatási bíróság ezt a határozatot 
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megsemmisíti majd. Ettől függetlenül az önkormányzatnak kötelessége felkészülnie arra, 
hogy a fizetési halasztás kérelmet elutasítják, ezért kell most dönteni erről a célhitel 
felvételről. Az OTP egy fejlesztési célú hitelkeretet tud biztosítani készenléti hitel formájában 
az önkormányzat számára.  
 
Ladányiné Fótos Tünde: Elmondta, hogy ez egy 3 éves futamidejű, forint alapú hitel, tehát 
2012-ig összesen 29. 340. 383 Ft-ot kell visszafizetni.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a testületi ülés előtt 16 órakor rendkívüli ülést tartott a 
Pénzügyi Bizottság. Véleményük szerint ezek a kártérítési ügyek nem jutnak el időben a 
testületi tagokhoz. Ettől függetlenül a hitel felvétele indokolt, tehát ezt a Pénzügyi Bizottság 
is javasolja. A hitel fedezetéül felajánlott ingatlan a Széchenyi utcai turistaház legyen. A 
pénzügyi Bizottság 2. számú javaslata az, hogy az önkormányzat vizsgálja meg, hogy milyen 
felelősség terheli az akkori főépítészt, Mártonffy Gábort, illetve a terveket készítő M-
Teampannon Kft-t.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a hitelfelvétel kérdésében egyetértés mutatkozik, valamint 
a felajánlott ingatlan tekintetében is egyetért a javaslattal. A PÜB 2. számú javaslatát tudja 
támogatni, azzal a módosítással, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésére hívják meg Koszorú 
Lajost és Kiss György ügyvéd urat, ahol Koszorú Lajos adjon teljes körű tájékoztatást erről az 
ügyről illetve a még ehhez a témához kapcsolódó hasonló ügyekről . 
 
Kiss Károly: A bizottságnak az volt a véleménye, hogy a Képviselő-testületi ülésre kellene 
őket meghívni. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ő ezzel is egyet tud érteni, de csak zárt ülés keretében. 
Azon lesz, hogy ez a kérdés minél hamarabb napirenden legyen.  
 

- Zeller Tibor képviselő megérkezett az ülésterembe -  
 

Bártfai István: Elmondta, hogy a hitel felvételéve csak úgy tud egyetérteni, ha Schulek 
utcára betervezett 6 millió, illetve a P+R parkolóra tervezett 18 millió forint felszabadul.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ez valóban logikus lenne, azonban folyamatosan nyílnak 
meg pályázati lehetőségek, melyekhez önkormányzati önrész szükséges. Ha az egyik pályázat 
nem nyer, akkor az ott felszabaduló önrész más pályázatnál felhasználható lesz. Tehát ilyen 
értelemben véleménye szerint a költségvetéshez nem kellene nyúlni. Jelezte, hogy a Pénzügyi 
Bizottság ezen javaslata nem szerepel a határozati javaslatok között, hanem az előterjesztés 8. 
pontjában fogalmazták ezt meg.  
 
Kiss Károly: Kérte, hogy módosítsák annyiban a javaslatokat, hogy a 8. pont értelemszerűen 
3. javaslatként szerepeljen a PÜB javaslatai között, mivel az eredeti 3-as pont értelmetlenné 
vált. A 2. pontban szereplő javaslatát a következők szerint módosította: Visegrád Város 
Önkormányzata felkéri dr Kiss György ügyvédet és Koszorú Lajost az M-Teampannon Kft. 
vezetőjét, hogy Visegrád Város Képviselő-testületének ülésén adjon teljes körűen számot a 
kialakult helyzetről. 
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslat megfogalmazásával.  
Mivel több hozzászólás, illetve módosítás nem hangzott el, kérte, aki a hitel felvételt 
támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

136/2009 (VII. 09.) számú 
HATÁROZATA 

 
1.  Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete 23.912.040,- Ft összegű  hitel  
OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött. 
A hitel célja:  23.912.040,-Ft kártalanítási összeg kifizetése két magánszemély részére a 
Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal B-3103/4/2009. számú 
határozata alapján 
A hitel futamideje: 2009. július 13.– 2012. július 20. 
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési 
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi 
adóbevételekre. 
 3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, 

az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban 333. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 

2025 Visegrád, Széchenyi u. 7. című, turistaház megnevezésű forgalomképes ingatlanán 

a kölcsönösszeg és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi 

kamatot is, az OTP Bank Nyrt. számára első helyi jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési 

tilalmat alapítsanak.  

A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, a felet 

korlátlanul rendelkezik és szavatolja az ingatlan kár, per és tehermentességét. 

4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama 
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű 
kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 
5. A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve 
nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  
6. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a 
hivatkozott ingatlanra (ingatlanokra) a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat 
képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
    Felelős: Hadházy Sándor polgármester 
    Határidő: 2009. július 15. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a Pénzügyi bizottság módosított 2. számú javaslatát támogatja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
137/2009 (VII. 09.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzata felkéri dr Kiss György ügyvédet és Koszorú Lajost az 
M-Teampannon Kft. vezetőjét, hogy Visegrád Város Képviselő-testületének ülésén 
adjon teljes körűen számot a kialakult helyzetről. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a Pénzügyi Bizottság 8. pontban megfogalmazott javaslatával 
egyetért, ezt jelezze! 
 

- Eőry Dénes képviselő távozott az ülésteremből –  
 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

138/2009 (VII. 09.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi Bizottság 2009. 07. 09./19. sz-ú, 
8. pontban meghatározott javaslatát, azaz a hitel felvétele nem indokolt. A költségvetési 
főösszeget nem változtatja, hiszen hogy a Schulek utcára tervezett pályázati pénz (6 
millió forint) a jövő évre húzódik át és a P+R parkoló kialakítására benyújtott pályázat 
önerejének biztosítására betervezett 18 millió forint felszabadul és ezek így már fedezik 
a 24 milliós kártalanítási kiadást, de az is igaz, hogy az előbb említett fejlesztési tervezett 
kiadásokat is csak hitelből kellett volna fedezni.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Kiss Károly: Javasolta, hogy a térítési díjakról szóló rendelet módosítást vegyék előre a 
napirendek sorában. 
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal. 
 

4. tsp: „Gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról” szóló 
rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
 
Ladányiné Fótos Tünde: Elmondta, hogy a díjak módosítására a július 1-vel hatályba lépő +  
5%-os Áfa emelés miatt van szükség.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte aki a rendelet módosításával egyetért, ezt jelezze! Felhívta figyelmet, hogy rendeltről 
lévén szó az elfogadáshoz minősített többség, azaz 6 igen szavazat szükséges. 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő a 8 /2009 (VII. 09.) számú, a Gyermekétkeztetési intézményi 
térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítását elfogadja. (Rendeletet lásd 
mellékletben!) 
 

5. tsp: Silvanus Kft. kérelme a Visegrád 0133 hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződés 
módosítására 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette a kérelemben foglaltakat. A kérelmező 2009. szeptember 28-ig 
kér fizetési halasztást.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy az utolsó 9 milliós vételár részletből 4 milliót 
már kifizetett a Lantos úr, most a fennmaradó összegre kér halasztást, tehát a szándékát ez 
mutatja, hogy ki fogja fizetni, csak jelenleg likviditási problémái vannak.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ő is támogatni tudja ezt a kérelmet, bízva abban, hogy ez 
a hivatalnak nem okoz likviditási problémát.  
Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a kérelmet, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

139/2009 (VII. 09.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Képviselő-testülete helyt adva Lantos Árpád, a Hotel Silvanus 
igazgatója kérelmének a Visegrád 0133 hrsz-ú ingatlan vételárának utolsó 
részletfizetési határidejét 2009. szeptember 28- ig meghosszabbítja. 

 
Határidő: 2009. szeptember 28. 

Felelős: polgármester 
 

6. tsp: Millenniumi Emlékérme kibocsátása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az egyik visegrádi civil szervezet, a Visegrádért Egyesület egy nagyon 
komoly együttműködést ajánlott meg az önkormányzatnak, amely egyrészt az augusztus 19-
29 közötti programsorozat helyszínének kialakítására irányul, az ezzel kapcsolatos részletek 
már körvonalazódtak és megállapodás is született. Az egyesület sok millió forinttal fog 
hozzájárulni a helyszín kialakításához, illetve ennek a programsorozatnak a rendezésében is 
közreműködik. Ennek kapcsán merült föl az a kérdés, hogy az augusztus 29-én esedékes 
ünnepségen jeles személyek is részt fognak venni és ilyenkor illik valamilyen emléktárggyal 
megajándékozni a rangos személyeket. Bánó Lászlóék kitalálták azt, hogy a bélyegnap 
alakalmából elkészített érme egyik részén a visegrádi logo szerepel és ennek az érmének a 
másik felét is elkészíttetnék. A verőkövet elkészíttették Szegeden és ezzel a verőkővel 
készíttettek 1 db arany, 50 db ezüst és 32 db bronz emlékérmét is. A költségeket Bánó László, 
illetve az egyesület viseli. Az a szándékuk, hogy az egyesület kívánja ezeket az érméket azon 
személyek körében ajándékozni, akik a millenniumi ünnepségsorozatban kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak. Véleménye szerint az önkormányzatnak azt a döntést kell meghozni 
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– erről Bánó Lászlót is tájékoztatta – hogy az egyesület nem adományozhat ilyen értelemben 
egy olyan díjat, amelyen Visegrád jelképei szerepelnek. Tehát ezt csak az önkormányzattal 
együttműködésben lehet megtenni és véleménye szerint ez az együttműködés nagyon 
kívánatos is. Javasolta, hogy az önkormányzat a millenniumi keretből vállaljon részt az 
érmekibocsátásból, és emellett az egyesülettel közösen adományozza az önkormányzat ezeket 
az érméket Az  érméket Kacsán György tervezte. Megkérte Gróf Pétert, hogy mutassa be az 
elkészült érméket, valamint jegyző asszonyt, hogy a lehetséges határozati javaslatot 
fogalmazza meg.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Visegrád Város Önkormányzata együttműködési megállapodást 
köt Bánó László és az által képviselt szervezettel a „Visegrádi Millennium Emlékérme” közös 
kibocsátásáról valamint finanszírozásának megosztásáról és az ezzel kapcsolatos döntések és 
nyilatkozatok megtételével megbízza Dobri Imre alpolgármestert. Ezeket az érméket 
méltóságoknak és a város számára fontos személyiségeknek ajándékozási célra fordítja 
 
Hadházy Sándor: Azzal javasolta még kiegészíteni, hogy az adományozásra vonatkozóan a 
Millenniumi Emlékbizottság tesz javaslatot.  
 
Kiss Károly: Mennyivel fog az önkormányzat hozzájárulni a költségekhez? 
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy a város saját vendégeinek kb 25 fő részére vásárolja meg az 
önkormányzat az érméket. Pontos számot most még nem tud mondani. Igazából ez a költség 
mindenképpen jelentkezett volna, tehát a díszvendégeknek ígyis-úgyis illett volna adni 
valamilyen ajándékot.  
 
Gróf Péter: Tájékoztatta a testületet, hogy felvetődött egy olyan ötlet, hogy megkeresnék a 
visegrádi pince tulajdonos gazdákat, hogy felvállalnák-e azt, hogy előállítják Visegrád 
millenniumi borát, ami megfelelő címkével szintén szép ajándék lehetne, de ez nem csak erről 
szólna, hanem az Ister Granum összefogás borászai is megjelenhetnének a fő héten a 
rendezvénytéren kínálással és a termékeik árusításával. A millenniumi bor előállítással 
kapcsolatban a millenniumi keretből szintén hozzá kellene járulnia az önkormányzatnak.  
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki jegyző asszony által 
megfogalmazott határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

140/2009 (VII. 09.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt Bánó László és az 
által képviselt szervezettel a „Visegrádi Millennium Emlékérme” közös kibocsátásáról 
valamint finanszírozásának megosztásáról.  Az ezzel kapcsolatos döntések és 
nyilatkozatok megtételével megbízza Dobri Imre alpolgármestert. Az érméket 
méltóságoknak és a város számára fontos személyiségeknek ajándékozási célra 
fordítják. Az adományozásra vonatkozóan a Millenniumi Emlékbizottság tesz 
javaslatot.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Dobri Imre alpolgármester 

 



 11 

7. tsp:  Orvosi rendelő külső WC-inek  felújítása, váró helyiségében WC kialakítása  
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy nem tudta, hogy az önkormányzat kért-e erre vonatkozóan 
árajánlatot visegrádi vállalkozóktól, ezért ő kért egyet Staberecz Pétertől.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Első dolga volt a hivatalnak, hogy Staberecz Pétertől kérjen 
ajánlatot, aki másfél hónapon keresztül nem volt hajlandó árajánlatot adni. Ez az ajánlat 
egyébként nem sokban különbözik a hivatal által bekért árajánlattól.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy most ne abban döntsenek, hogy ki legyen a kivitelező, 
hanem abban, hogy mennyi költségkeretet biztosítanak erre. Kérte a hivatalt, hogy 
amennyiben van még olyan vállalkozó, aki ajánlatot tud tenni, azt gyorsan keressék fel és 
utána a legjobb ajánlattevőt válasszák ki és rendeljék meg.  
Jobbnak tartaná egyébként, ha Staberecz Péter a hivatnak is adna ajánlatot, nem csak egy 
képviselőnek. Egyébként véleménye szerint, ha azonosak az ajánlatok, akkor a visegrádit kell 
választani.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy több cég még azért nem adott ajánlatot, mert 
elmondták, hogy csak 2-3 hónapos távlatban tudnák vállalni és mivel a hivatalnak sürgős, 
ezért annak a vállalkozónak az ajánlatát vették alapul, amelyik vállalkozó azonnal kezdeni 
tudná a munkát.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, ő azt szeretné, ha ez a munka augusztus 18-án készen lenne, 
hogy ki csinálja teljesen mindegy, de az nem mindegy, hogy mennyibe kerül, ezért most egy 
költségkeretről és egy határidőről kell dönteni.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Az előterjesztésben szereplő összeg 1. 030.000.- forint, Staberecz 
Péter ajánlata 1.075.000.- forintról szól.  
 
Hadházy Sándor: Akkor mivel az 1.030.000.- forint a kevesebb, ebben az összegben kell 
meghatározni a költségkeretet, a határidő pedig augusztus 15. Kérte, aki ezzel egyetért, 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

141/2009 (VII. 09.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az orvosi rendelő külső WC-
inek felújítása, valamint a beteg váró helyiségben egy WC kiépítése megtörténjen. Ezen 
munkálatok elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozót bízza meg. A 
kivitelezéshez szükséges költségkeretet 1. 030. 000 Ft, azaz egymillió-harmincezer forint 
összegben határozza meg, melyet a költségvetés beruházások, fejlesztések során nem 
megvalósuló költségek (köztéri zászlók, padok, szemetesek, virágládák) terhére 
biztosítja. A kivitelezés elkészültének határideje 2009. augusztus 15. 
 
 

Határidő: 2009. augusztus 15. 
Felelős: polgármester 
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8. tsp: Visegrád Újkert köz vízellátási és csatornázási munkák elvégzéséhez 
szakhatósági, tulajdonosi és terület-felhasználási engedély kiadása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot támogatja, ezt jelezze! 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

142/2009 (VII. 09.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelem alapján hozzájárul, a 
Visegrád Újkert utca és Újkert köz víz- és csatornahálózat módosítási munkálatainak 
elvégzéséhez. 
A szükséges szakhatósági-, útfelbontási- és tulajdonosi engedély megadásához 
hozzájárul. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
9. tsp: G+W Mérnöki Kft kérésére a Visegrád, 254/2 és 254/3 hrsz-ú utak 

földgázellátásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

143/2009 (VII. 09.) számú 
HATÁROZATA  

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Visegrád, 254/2 és 254/3 hrsz. ingatlanok 
földgázellátása érdekében a nyomvonal kiépítéséhez hozzájárul, a szükséges 
szakhatósági, tulajdonosi és útkezelői hozzájárulást megadja. Az engedélyben ki kell 
térni a vízelvezetés és a megfelelő tömörítés kialakítására, a kivitelezés utáni, a helyszíni 
viszonyoknak megfelelő állapot létrehozására. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
10. tsp: Pereszlényi Hilda csatornarákötési hozzájárulás kérelmére 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy neki olyan félelme van ezzel kapcsolatban, hogy precedenst 
teremt az önkormányzat, ha ezt a hozzájárulást megadja. Véleménye szerint valahogyan 
szabályozni kellene azt, hogy hogyan, mi módon és milyen összeggel lehetne támogatni az ott 
lakókat, hogy rákössenek a csatorna hálózatra.  
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Kalotai Árpád: Régebben már foglalkozott ezzel a kérdéssel a testület, akkor, amikor a Fő 
utcában is előkerült néhány ilyen ingatlan. Ekkor elhangzott az, hogy az önkormányzat 
létrehoz egy ilyen költségkeretet, amiből az ehhez hasonló kérelmeket támogatni lehet.  
 
Hadházy Sándor: Igen, ez valóban elhangzott csak a költségvetés tervezésekor erre nem 
került sor, viszont igény volna rá. Tudomása szerint a kérelmezőnek nem 234.000 forint volt 
az eddigi költsége, hanem ettől sokkal több, csak valószínűleg most már kimerültek az anyagi 
kereti. Kétségtelen, hogy jó volna az, ha több ingatlantulajdonos összefogna és egy helyen 
vezetnék át a csövet, mert ez jóval hatékonyabb lenne. Azt is elő lehetne készíteni, hogy 
amennyiben így több ember összefog, akkor a költségekhez nagyobb arányban járul hozzá az 
önkormányzat. Javasolja, hogy a Városfejlesztési Bizottság vizsgálja meg ezt a kérdést, most 
ne döntsenek erről.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint az önkormányzatnak nem lesz arra pénze, hogy ilyen jellegű 
kérelmeket támogasson, nem is érti, hogy egyáltalán hogyan fogalmazódhatott meg ez a 
kérés.  
 
Kalotai Árpád: Azt azért hozzá kell tenni, hogy itt az emberek nagy része annak idején 
befizette a csatorna hozzájárulást, viszont nekik technikai okokból nem lehetett bekötni, úgy, 
mint másoknak. Tehát véleménye szerint először is azt kell megvizsgálni, hogy ez a 
kérelmező egyáltalán befizette-e annak idején a hozzájárulást vagy sem és annak 
függvényében lehet majd dönteni a támogatásról.  
 
Hadházy Sándor: Ha valóban az történt, hogy ő befizette de nem kapta meg annak idején a 
közművet, akkor az önkormányzatnak igenis helyt kell állni, mert akkor ez neki jár. Ezt a 
bizottság vizsgálja meg és a következő testületi ülésen térjenek vissza erre.  
 
Bártfai István: Egyetértett ezzel a javaslattal. Hozzátette az önkormányzatnak azért is 
támogatni szükséges az ilyen jellegű kéréseket, mert környezetvédelmi szempontokat is szem 
előtt kell tartani.  
 

11. tsp: Egyebek 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet a városközpont projekt jelenlegi állásáról és az 
ezzel kapcsolatos határidőkről.  
 
Gróf Péter: Tájékoztatta a testületet a Közművelődési Bizottság legutóbbi ülésén 
elhangzottakról és jelezte, hogy az igazgatói állás pályázat határideje lejárt, 1 db pályázat 
érkezett be, mely a kiírásnak meg is felel. Előreláthatólag a döntés miatt egy rendkívüli 
testületi ülés lesz szükséges. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryn dr Mezei Orsolya 
  polgármester           jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   16/2009 
Határozatok száma:  144-153/2009 (VII. 23.) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről  

 
 
 

1. Általános Iskola igazgatói állás pályázat elbírálása 
 
2. Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

beszámolója a 2008/2009-es tanévről 
 

3. Jegyző helyettesítésére pályázat kiírása 
 

4. VSE támogatása 
 
5. Egyebek 

- Dr Balázs Mária Anna kérelme laborvizsgálatok biztosításának anyagi 
támogatására 

- Gyógyszertár nyári szabadságának ügye 
- Horváth Kálmán ügye 
- Lakossági tiltakozás kút megszűntetése tárgyában 
- Kártalanítási ügy 
- Visegrádi „logo”  használatának engedélyezése 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 23-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
   Képviselők: 
 

Kalotai Árpád  
Ifj. Bártfai István 
Dobri Imre 
Eőry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Gábris Gabriella 
 

 
Távol maradt:     

Hadházy Sándor polgármester 
 

 
 
Meghívottak:      
     Schmidt Anna iskola igazgató 
     Bozóki Marianna pályázó 
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Kalotai Árpád: Köszöntötte megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testület 9 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. 
 
Bártfai István: Kérte, hogy a Visegrádi Sportegyesület támogatását vegyék napirendre.  
 
Kalotai Árpád: Kérte, aki egyetért a Visegrádi Sportegyesület támogatása című napirendi 
pont napirendre vételével, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
144/2009. (VII. 23.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Visegrádi Sportegyesület támogatása című 
napirendi pontot felveszi az ülés napirendjének sorába. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester 

 
Kalotai Árpád: Kérte, aki a kiegészített napirendet elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
145/2009. (VII. 23.) számú 

 
HATÁROZATA 

  
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét, a módosítással együtt elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester 

 
1. tsp: Általános Iskola igazgatói állás pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Gróf Péter Közművelődési Bizottság elnöke (szóbeli) 
 
Kalotai Árpád: Megkérdezte a jelöltet, Bozóki Mariannát, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen 
való tárgyaláshoz? 
 
Bozóki Marianna: Hozzájárulását adta a nyílt üléshez. 
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a Közművelődési Bizottság meghallgatta a jelöltet, a pályázata a 
kiírásnak mindenben megfelelt, a Bizottság támogatja.  Mind a szülői munkaközösség, mind 
az iskola nevelő testülete, valamint a Német Kisebbségi Önkormányzat is véleményezte a 
pályázó anyagát. Ezen kívül Kiss Károly és Mezei Anna képviselő is benyújtott egy írásbeli 
véleményezést. Mindenki támogatja a pályázó kinevezését. Javasolta, hogy a testület is 
hallgassa meg a pályázót.  
 
Bozóki Marianna: Elmondta, hogy a Közművelődési Bizottság meghallgatta, ott kifejtette az 
oktatási munkával kapcsolatos elveit. Elsődlegesnek tartja a nevelést és a gyermekek 
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középpontba helyezését. Képviselői kérésre ismertette szakmai önéletrajzát, tapasztalatait. 
Elmondta, hogy sajnos német nyelven nem tanult, de nem tartja elképzelhetetlennek, - ha az 
érdekek úgy kívánják – hogy valamilyen szinten elsajátítsa a nyelvet.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint is szükséges volna legalább egy alap kommunikációs szintig 
eljutni a német nyelv területén. Ezt természetesen most nem szabná feltételnek. A bejárást 
Kismarosról remélhetőleg meg tudja majd oldani. 
 
Bozóki Marianna: Elmondta, hogy a bejárás természetesen nem okozna számára problémát, 
jelen pillanatban is Nagymarosra autóval jár be dolgozni. A komp közlekedés is egészen jól 
megoldható, igaz, hogy van néha néhány kritikus nap, de úgy gondolja, hogy ez megoldható 
lesz. 
 
Kalotai Árpád: Kérte a pályázót mondja el véleményét arról, hogy mi volna, ha esetleg a 
testület csak 1 éves megbízást adna. 
 
Bozóki Marianna: Elmondta, hogy mint azt már a Bizottsági ülésen kifejtette, megérti ezt a 
kérdést is ebben a mai helyzetben. Van tapasztalata abban, hogy milyen megtorpanást okoz 
egy intézmény életében, ha egy-egy igazgató csupán 1 vagy 2 évig vezet egy iskolát. Félő, 
hogy ez alatt az idő alatt érdemi döntés nem születhet és ennyi idő alatt nem lehet az 
alkalmasságot sem bizonyítani. Tehát nem gondolja, hogy ez lehet a jó megoldás, véleménye 
szerint akkor inkább abban kellene gondolkodni, hogy helyből válasszanak megbízott 
igazgatót.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy számára nagyon szimpatikus a pályázó és a pályázatában 
leírt elképzelések, tehát nem is érti a testület részéről, hogy miért vetődött fel egy az egy éves 
megbízás, mert így valóban csak bizonytalanul lehet egy intézményt vezetni. Tehát ő nem 
javasolja az 1 éves megbízást.  
 
Kiss Károly: Visegrádon egy hosszú távon egyenletesen működő intézményről van szó, tehát 
ilyen „zavart” nem kellene okozni, hogy csak 1 évre adnak megbízást. A pályázót egyébként 
minden tekintetben jónak tartja, érzékelhető a pályázatában, hogy új kihívások vállalására 
lehet számítani.  
 
Mezei Anna: A pályázó igyekezett az iskola megismerésére, pályázatából kitűnik, hogy 
szándéka eltökélt, meglapozott és tiszteletre méltó, melyet a testület nevében ezúton köszön 
meg. Ismertette az írásban is becsatolt részletes véleményezését.  
 
Dobri Imre: Megkérdezte, hogy vállalná-e a pályázó a megbízatást 1 évre?  
 
Bozóki Mariann: Elmondta, hogy nem tartja értelmes dolognak azt, hogy ha megbízott 
igazgatót kell választani, akkor az ő legyen. Amennyiben a testület feltétlenül fontosnak 
tartja, akkor legyen megbízott igazgató, de javasolja, hogy akkor esetleg a tantestületből 
válasszanak valakit. 
 
Kiss Károly: Javasolta, hogy szavazzanak a kiírásról, tehát hogy eredményes a pályázat vagy 
eredménytelen. 
 
Gróf Péter: Véleménye szerint egy sajátságos helyzet állt elő, hiszen azzal, hogy egy db 
pályázat érkezett be, azzal a testületnek kötelessége jól körüljárva meghozni ezt a fontos 
döntést. Ugyanakkor elmondható, hogy a pályázat minden szempontból elfogadható, de attól 
még fel lehet tenni azt a kérdést, hogy 1 évre vagy 5 évre, ettől még nem válik komolytalanná 
a dolog.  
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Zeller Tibor: Véleménye szerint ezen a kérdésen igenis el kell gondolkodni, mert bizony 
előfordulhat, hogy mégsem válik be és ebben a jogviszonyban nem olyan egyszerű 
felmondani, mert súlyos anyagi következményei lehetnek.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy nem véletlenül lett 5 évre kiírva a pályázat, 
ugyanis ez a törvény szerinti előírás illetve gyakorlat a vezetők esetében. Tehát 
intézményvezetőket 5 éves időtartamra szokás kinevezni, azért mert ennek van egy szakmai 
indokoltsága. Átmeneti helyzetben természetesen lehet megoldást találni rövidebb 
időtartamra, de személyes véleménye is az, hogy rövid távon nem lehet egy intézmény 
vezetésében eredményt elérni, ráadásul a megbízott pályázó is bizalmatlanságot érezne. Tehát 
jogilag az a helyzet, hogy első körben arról szükséges szavazni, hogy a pályázót ezekkel a 
feltételekkel megbízza-e a testület. A státusz elnyeréséhez minősített többség, azaz 6 igen 
szavazat szükséges, a szavazás történhet titkosan is, név szerint is illetve nyíltan. Ha a 
megbízás nem jön létre, akkor lehet tovább gondolkodni arról, hogy mi legyen.  
 
Kalotai Árpád: Jegyző asszony által felvázolt jogi lehetőségek alapján először kérte a 
testületet, hogy aki titkos szavazást szeretne, azt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 nem szavazattal, igen szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
146/2009. (VII. 23.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város képviselő-testülete nem tart titkos szavazást az Áprily Lajos Általános 
Iskola igazgatói állására kiírt pályázat döntése kapcsán. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester 

 
Kalotai Árpád: Ennek megfelelően nyílt szavazással dönt a testület a pályázat elbírálásáról. 
Kérte, aki a pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel egyetért Bozóki Mariann pályázó 
igazgatói kinevezésével, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
147/2009. (VII. 23.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete határozott időtartamú vezetői megbízással kinevezi 
Bozóki Mariannt az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatói tisztségére. A vezetői megbízás időtartama: 2009. augusztus 01 – től 2014. 
július 31-ig szól az intézmény vezető számára 250%-os mértékű vezetői pótlékot állapít 
meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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2. tsp: Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

beszámolója a 2008/2009-es tanévről 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Gróf Péter: A Közművelődési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A vitás 
kérdéseket az igazgató nővel, valamint a leendő igazgatónővel átbeszélték.  
 
Schmidt Anna: Röviden kiegészítette az írásbeli beszámolóját.  
 
Kalotai Árpád: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
148/2009. (VII. 23.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja az Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási intézmény 2008/2009. tanévi munkájáról és a vezetői 
program megvalósításáról szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
3. tsp: Jegyző helyettesítésére pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Kalotai Árpád: Az elmúlt ülésen is már elhangzott, hogy feltehetően 3 évre szükség lesz a 
jegyző asszony helyettesítésére, a szülési szabadsága idejére. Kérte a jegyző asszonyt, hogy  
ismertesse a lehetséges megoldásokat. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a mai nap folyamán kapta meg az 
Államigazgatási Hivatal állásfoglalását erre vonatkozóan, amely kiosztásra is került, illetve 
elkészült egy pályázati kiírás tervezet is. A Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre, 
hogy jegyzőt nevezzen ki, illetve, hogy helyette aljegyzőt nevezzen ki. Az aljegyző 
kinevezésére már volt példa, mely nem igazán volt jó megoldás, hiszen aljegyzőt csak 
határozatlan időre lehet kinevezni és utána fennáll az a veszély, hogy súlyos anyagi vonzata 
van, amennyiben nem tartanak a munkájára tovább igényt. Véleménye szerint hosszú távon 
nem indokolt Visegrádon az aljegyzői státusz. Tehát ebből kifolyólag nem támogatja ezt a 
megoldást. A másik lehetséges mód, hogy a testület kiír egy pályázatot határozott időre a 
jegyző helyettesítésére, bár ez az Államigazgatási Hivatal szerint nem teljesen elfogadott, de 
véleménye szerint törvényileg ebbe nem köthetnek bele, már csak azért sem, mert 2009. 
január 1-től nincs törvényességi felügyeleti joguk. Tehát véleménye szerint az önkormányzat 
érdekeit nézve, illetve a kiválasztott pályázóval szemben is az a korrekt, ha tudja, hogy mit 
vállal. A pályázat kiírásával egyébként mindenképpen eleget tesz az önkormányzat annak a 
törvényi követelménynek, hogy a testület nevezi ki a jegyzőt. Elmondta, hogy nem titkolt 
szándéka, hogy egy belső embert szeretne megbízni ezzel, habár a pályáztatást természetesen 
végig kell vinni, meg kell nézni a többi jelentkezőt is, de lehet, hogy van erre alkalmas ember 
hivatalon belül is. Tehát a lényeg most az, hogy ki kell írni a pályázatot, meglátják, hogy 
milyen pályázatok érkeznek be, aztán majd később kell erről dönteni.  
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Kalotai Árpád: Tehát most arról szükséges dönteni, hogy a testület milyen feltételekkel írja 
ki a pályázatot.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a helyettesítésre kiírandó pályázattal ért egyet és nem az 
aljegyzői kinevezéssel, mert véleménye szerint ez az apparátus egy vezetővel is eltudja látni a 
feladatát.  Az Államigazgatási Hivatal kifogásaival kapcsolatban pedig valóban nem sok 
értelme van foglalkozni, mert úgysem tudnak tenni semmit. 
 
Zeller Tibor: Miért szükséges 3 évre kiírni, múltkor még csak 2 évről volt szó. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Nem igazán tudja még most pontosan megmondani, hogy 2 vagy 
3 év múlva szeretne visszajönni a munkába. 
 
Eőry Dénes: Önkormányzati törvényben számos kötelező feladatot előírnak az 
önkormányzatok számára, azonban a folyamatosan csökkenő források miatt számos ilyen 
kötelezettségnek nem tud eleget tenni az önkormányzat, ezekért a dolgokért azonban sosem 
kap megrovást az önkormányzat.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy amennyiben a pályázat kiírásra kerül, akkor 
létrehozható egy ezt elbíráló bizottság. Véleménye szerint, egy ilyen bizottságot például a 
bizottsági elnökökből hozhatna létre a testület.  
 
Kalotai Árpád: Egyetértett a bizottsági elnökökből álló bizottság létrehozásával, kérte a 
testületet, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
149/2009. (VII. 23.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az önkormányzat állandó bizottságainak elnökeiből 
álló „Ad-hoc” Bizottságot hoz létre a jegyző helyettesítésére kiírt pályázatra beérkező 
pályázatok véleményezésére, javaslattételre. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Kérte a testület tagjait nézzék át alaposan a kiírás tervezetet, mert 
most még lehet rajta változtatni.  
 
Kalotai Árpád: A kinevezés kezdeti időpontja egy fix dátum, azonban a lejárta lehet 
hamarabb is, mint 3 év.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint az állás betölthetőségére az október 1-je nagyon korán van, 
mert az elbírálás szeptember 30-a. Javasolja, hogy az állás október 15-től legyen betölthető.  
 
Kalotai Árpád: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
módosítással együtt a pályázati kiírást elfogadja, ezt jelezze! 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

150/2009. (VII.23.) számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki a jegyző határozott idejű 
helyettesítésére az alábbi feltételekkel:  

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
A Ktv. 11.§. (2) bek. alapján 

pályázatot hirdet  
jegyző helyettesítésére  

 
A kinevezés tartalma és időtartama:     határozott idejű helyettesítés 
A megbízás feltételei: - szakirányú felsőfokú végzettség (1992. évi XXIII. sz.  
    “A köztisztviselők jogállásáról” szóló törvény ( továbbiakban 
Ktv.) 8. §. alapján : igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy 
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és  

-  jogi vagy közigazgatási szakvizsga és 
    - legalább 2 év közigazgatási gyakorlat. 
Bérezés:   A Ktv. és Visegrád Város Önkormányzat 2/2007.(I.26.) számú a 
köztisztviselőket megilető juttatásokról szóló rendelete alapján történik. 
A vezetői megbízás kezdő időpontja:  2009. október 15. 
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja: a kinevezett jegyző szülési 
szabadságának lejárta ( előre láthatóan 2012. november ) 
A pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajz, 
     - motivációs levél, 
     - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
     - végzettséget igazoló okirat másolata. 
Pályázat benyújtásának módja : 
A pályázatokat zárt borítékban “Jegyző helyettesítés - pályázat” felirattal ellátva, Visegrád 
Város Polgármesterének ( 2025 Visegrád, Fő u. 81. ) címezve kizárólag postai úton kell 
benyújtani. 
A pályázati kiírást a Belügyi Közlönyben illetve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 
Központ ( továbbiakban KSZK) internetes oldalán kötelező megjelentetni.  
A Pályázat beadásának határideje : 2009. augusztus 31. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 30. 
A pályázat elbírálásának módja : Az Önkormányzat bizottságainak elnökeiből álló 
véleményező bizottság előzetes véleményezése és javaslat tétele után Visegrád Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt át nem ruházható hatáskörében. 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet : Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyzőnél a 06-
26/398-255 telefonszámon 
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető az elbíráló bizottság illetve a 
véleményező fórumok tagjain kívül más személlyel. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
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4. tsp: VSE támogatása 

Előterjesztő: Bártfai István képviselő (szóbeli) 
 
Zeller Tibor: Elmondta, ő úgy tudja, hogy plusz költségei merültek fel a Sportegyesületnek, 
mely utazási, illetve bírói díj finanszírozására kellene. A bírói költséget szeretnék az 
önkormányzattal megfinanszíroztatni. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy azért, mert a csapat feljebb került, ezért előre ki kell fizetni a 
bírókat a bajnokság elején egész évre.  
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy ő aggályosnak tartja az előterjesztés formáját, hiszen nincs 
alátámasztva konkrét költségvetéssel.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint azt nem szabad hagyni, hogy 300 ezer forinton múljon, 
hogy a gyerekek sportolni tudjanak. Mert nagyon jó dolog, hogy ilyen sokan sportolnak. 
Számára csupán az nem tetszik, hogy a környékből nagyon sokan járnak ide sportolni és az 
illetékes önkormányzatok ebbe semmit nem adnak bele. Tehát véleménye szerint a 
polgármester úrnak meg kellene keresni ezeket az önkormányzatokat, hogy anyagilag 
támogassák az ő lakosaik visegrádi sportolását.  
 
Kiss Károly: Javasolja a 300 ezer forint támogatás megadását, a tartalékalap terhére, 
másrészt ő is javasolja, hogy a polgármester a sportegyesület elnökével közösen keresse fel 
azokat az önkormányzatokat, amely településekről a Visegrádi Sportegyesületbe sportolni 
járnak.  
 
Kalotai Árpád: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért a VSE 300 ezer 
forintos támogatásával, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
151/2009. (VII.23.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete 300 ezer forint támogatást nyújt, a költségvetés 
tartalék alapjának terhére,  a Visegrádi Sportegyesület részére, a felmerült plusz 
költségeik fedezetére.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Kalotai Árpád: Kérte, aki egyetért azzal, hogy a polgármester vegye fel a kapcsolatot a 
környező települések polgármesterivel a Sportegyesület szponzorálása tárgyában, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

152/2009. (VII.23.) számú 
 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy azon települések 
önkormányzatait keresse fel, amely településekről sportolni járnak a Visegrádi 
Sportegyesületbe, hogy anyagilag támogassák az egyesületet. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
5. tsp: Egyebek 

 
- Dr Balázs Mária Anna kérelme laborvizsgálatok biztosításának anyagi támogatására 

 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint ezt a szolgáltatást mindenképpen jó volna megtartani, 
azonban pontos számadatokra is szükség lenne a döntéshez.  
 
Kalotai Árpád: Azt mondhatja jelenleg az önkormányzat, hogy elviekben támogatja, de 
tudni kellene a pontos összeget.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint legalább egy levelet kellene írni a doktornőnek, hogy az 
utóbbi időben sok kis apró probléma merült fel, például nem jött el a testületi ülésekre, most 
sem konkrét kérelemmel állt elő. Tehát meg kellene kérni, hogy kicsit vegye komolyabban 
ezeket a dolgokat. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a doktornő az önkormányzattal áll szerződésben, 
az önkormányzatot a testület, illetve a polgármester képviseli, természetesen általuk lehetne 
levelet írni, ez döntés kérdése.  
 

- Gyógyszertár nyári szabadságának ügye 
 
Vitézné Gerstmayer Beáta: Jelezte, hogy véleménye szerint megengedhetetlen, hogy a 
gyógyszertár éppen a millenniumi rendezvények ideje alatt 3 hétre bezárjon úgy, hogy nincs 
helyettesítés. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban kizárólag a Képviselő-
testületnek illetve a polgármesternek lehet jogosítványa, hogy ezzel kapcsolatban megkeresse 
a gyógyszertár üzemeltetőjét.  
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy már a korábbi években is problémát jelentett, akkor is 
megpróbált az önkormányzat, a lakosok érdekét szem előtt tartva segíteni, de különböző 
jogszabályi kötöttségek miatt kiderült, hogy ez sem volt jó megoldás. Azt pedig elmondta már 
akkor is a gyógyszertár üzemeltetője, hogy a szabadság neki is jár és saját költségén pedig 
nem tud helyettesítést biztosítani. Tehát elég sajátságos a hozzáállása.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint az testületnek határozatot kellene hoznia arról, hogy a 
patikának nyitva kell lennie. 
 
Kalotai Árpád: Véleménye szerint ez azért nem ilyen egyszerű, először is utána kell nézni, 
hogy van-e erre jogszabályi lehetőség.  
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Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a jogszabályoknak természetesen utána néz, de 
az intézkedést a testületnek kell megtennie. 
  

- Horváth Kálmán ügye 
 
Mezei Anna: Felhívta testület figyelmét, hogy egy visegrádi illetőségű lakos hajléktalanná 
vált, mely sürgős megoldást kíván, még a tél beállta előtt, ezért kér minden képviselőt, illetve 
bizottságokat, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával és mielőtt dolgozzanak ki egy 
lehetséges megoldást az elhelyezésére.  
 

- Lakossági tiltakozás kút megszűntetése tárgyában 
 
Kiss Károly: Tájékoztatta a testületet, hogy 40 aláírással egy beadvány érkezett be a 
Polgármesteri Hivatalba, a Fő utcában, a Széchenyi téren történt közkút megszűntetésével 
kapcsolatban. A probléma abból adódik, hogy a lakossággal, a környéken lakókkal senki előre 
ezt nem tudatta, tehát választ szeretnének erre kapni, mert úgy gondolják, hogy a kutakat meg 
kellene őrizni.  
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy a Városgazdálkodási csoporttal beszéltek már erről, a hivatal 
műszaki osztálya megnézte a területet. A működőképesség visszaállítását még vizsgálják.  
 
Bártfai István: Elmondta, ő úgy tudja, hogy ez a kút vissza lesz állítva és ivóvíz lesz 
belevezetve, tehát továbbra is dísze lehet ennek a területnek. Egyébként ez a kút már nagyon 
régen nem működött, tehát véleménye szerint nincs értelme vívni az önkormányzattal, mert ez 
így sokkal jobb lesz. Most legalább működő ivókút lesz belőle és ki is lesz pucolva a 
környéke.  
 
Kalotai Árpád: Ez a kút valóban Visegrád egyik szimbóluma, de úgy érzi, hogy itt az 
lehetett a fő gond, hogy nem kapott a lakosság kellő tájékoztatást a munkálatok előtt. A 
főépítész úr megfogja válaszolni ezt a lakossági beadványt, kellően alátámasztva és elmondja 
a lehetőségeket.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a beadvány 2 napja érkezett  be a hivatalba.  
 

- Kártalanítási ügy 
 
Szó szerinti rész 
 
Kiss Károly: A következő, a 24 milliót fölvettük mi már, illetve hogy hát mi történt azóta? 
Mikorra hívtuk meg ezeket az urakat? Mikor tudunk velük beszélgetni, már hát a tervező 
úrral, illetve a jogász úrral? Mert én már olyat is hallottam, hogy már más is azóta erre a 
pereskedés útjára lépett vagy akar lépni.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Mondhatom? 
 
Kalotai Árpád: Mondjad, persze! 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Igen, tehát konkrétan az üggyel kapcsolatban ez a hitelkeret 
szerződés aláírásra került, tehát, ha szükséges, akkor lehívható ez az összeg. Mi ezt 
önszántunkból nem fizetjük ki, ugye ez elhangzott testületi ülésen is, múltkor polgármester úr 
szájából. Ha ők erre végrehajtást vagy inkasszót vagy egyéb bármi jogi utat választanak, ám 
tegyék. Mi vitatjuk - és erre be is adtunk a keresetet a bíróság felé - mind az összegszerűséget, 
mind a jogalapot. Keresett több ízben minket a Baloghék ügyvédje, annyit tudunk neki 
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válaszolni, telefonon megtettük, írásban mai napon jött tőle levél, hogy hát miért nem történt 
meg a kifizetés, erre azt fogjuk válaszolni, ami egyébként az igaz is, hogy ugye az 
önkormányzat megbízta a Kiss Györgyöt ezzel az ügynek az intézésével, ez a folyamat, tehát 
ne várják a pénzt. Egyenlőre nem fogjuk kifizetni. Aztán, hogyha ő elmegy és végrehajtást 
kér, annak nyilván van egy 2 hónapos átfutási ideje, főleg azért, mert a bíróságok most ugye 
ítélkezési szüneten vannak, egészen augusztus közepéig, végéig. Tehát ott ezt nem fogja tudni 
érvényesíteni még egy hónapig, ez egészen biztos.  És talán a bíróság, ugye akinek erre joga 
van, végrehajtást fel is tudja függeszteni. Erről nincs információnk, hogy a bíróság milyen 
döntést se pro, se kontra, tehát ezt nem tudjuk hivatalosan. Én azt gondolom, hogy idő még 
van ilyen formában, ami nyilván az ügyfél számára sérelmes, de hát ő is valószínűleg ezt 
tenné az önkormányzat helyébe. Ő sem fizetné ki boldogan a bankszámlaszámra a 25 millió 
forintot. 
 
Kiss Károly: De, bocsánat én azért is kérdezem, mert az ügyvéd szerint a késedelem az 
nekünk és ilyen értelemben mi is sérelmet szenvedünk napi 40 ezer forintot fog jelenteni.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Jelenthet, ez nem is volt titok, tehát ha bíróságra megy az 
önkormányzat…..(Kiss Károly közbeszólt) 
 
Kiss Károly: Napi 40 ezer forintot fog jelenteni, ha 3 hónap múlva döntik el, hogy nem 
tudom én mégis csak ki kell fizetni, akkor ennyivel több, mint a 24 millió. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Igen, ebben igaza van Karcsi, viszont hogyha mondjuk 3 hónap 
múlva eldöntik, vagy fél év múlva eldönti azt a bíróság, hogy ez meg sem áll ez a jogalap 
vagy csak azt mondja, hogy nem 24 millió, hanem mondjuk 14, vagy csak legyen 20, teljesen 
mindegy, tehát kevesebb, akkor azt gondolom, hogy ezt a kockázatot be kell vállalni. Persze 
nem én döntök, mert ugye a testület, hogy legyen, de ez most, hogy van egy hitelkeretünk rá, 
az egy biztonsági dolog, hogyha végrehajtják, akkor ne borítsa fel a napi működést. Viszont 
azt nyilván senki nem gondolta komolyan, hogy majd önként dalolva és vígan kifizetünk ilyen 
óriási összeget egy hát több sebből vérző határozatra.  
 
Kalotai Árpád: Ezzel kapcsolatban, Pisti? 
 
Bártfai István: Ezzel kapcsolatban, határozottan emlékszem rá, de majd akkor megkérdezem, 
hogy mikor hallgathatom meg a jegyzőkönyveket, vagyis a felvételt, hogy polgármester úr azt 
mondta, hogy ezt a hitelkeretet most meg kell teremtenünk, mert ezt egy jogerős határozat és 
erre az „X” határidőre ezt az összeget ki kell fizetnünk. Egyébként másképp meg sem 
szavaztam volna a hitelfelvételt. Én erre határozottan emlékszem. Igaz, hogy nem volt erről 
így döntés, de, hogy ez így elhangzott a polgármester úr szájából erre biztos vagyok. 
Úgyhogy meg szeretném hallgatni a felvételeket… 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Nyugodtan 
 
Bártfai István: …mert ez volt, hogy most ki kell fizetnünk, aztán mi majd pereskedünk, 
mert, hogy ez valószínűleg nem állja meg a helyét, de most mivel ez egy jogerős határozat ki 
kell fizetni határidőre, mert ha nem fizetjük, akkor az önkormányzatnak súlyos veszteségei 
lesznek, hiszen kamatokat kérhetnek utána erre. Én erre így emlékszem.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Hallgasd meg Pisti, bármikor, munkaidőben természetesen, tehát, 
akár holnap rendelkezésedre áll, hallgasd meg nyugodtan.  
 
Bártfai István: Tehát én nem azt mondom, hogy dobáljuk ki a pénzt. Elkövettünk valami 
nagyon nagy hülyeségeket, amit hangsúlyozom, hogy én akkor abban az időben meg sem 
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szavaztam és most ez van belőle. De ne játszunk az emberekkel szerintem. Ne szórakozzunk 
emberekkel. Ne verjük át se a testületet, se más embereket. Szóval ez így nem fair.  
 

- Többen beszélnek egyszerre- 
 
Bártfai István: Ez így hangzott el, pontosan. Úgyhogy erről, amit te most mondtál, erről 
teljesen mást mondtatok. Ezt egy új verzió, én úgy tudtam, hogy el van küldve a pénz és utána 
engem megállítanak az utcán, hogy nincs elküldve a pénz, mint képviselőt. És ezt kikérem 
magamnak, mert meg vagyok tévesztve. És egyébként ez veszélyes játék ám a polgármester 
úr részéről.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Azt gondolom, hogy ezt neki kellene címezni, nem nekem. 
 
Bártfai István: Egyébként, Orsi fölhoztam volna ezt én is egyébként, csak mivel nincs itt a 
polgármester úr ezért nem szerettem volna erről tárgyalni, de mivel  a Karcsi fölhozta, 
elmondom a véleményemet. Én azért nem hoztam föl (nem érteni pontosan a szót) mert 
megkerestek evvel engem.  
 
Kiss Károly: Tehát, amit az előbb elkezdtem, majd valamit kellene lépnünk, hogy legalább 
tényleg legyen fogalmunk arról, hogy mi várható itt még. Azért én továbbra is nyomatékosan 
javaslom, hogy a Kiss-Tápay, illetve ezzel a társasággal, ezzel a Temapannon, Koszorú 
Lajossal le kellene ülni itt testület előtt, hogy bizonyos dolgokat tisztázzunk. 
 
Bártfai István: (Nem érteni pontosan a mondat elejét)…csinálják meg és nem ugyan 
annyiért, mint amennyiért elrontották, 3 millió 800 ezerért.  
 
Kiss Károly: Tehát, ezek mind fölmerülhetnének ezek a kérdések. Erről most hiába 
beszélünk.  
 
-Többen beszélnek- 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Ne velem veszekedj légy szíves Pisti, jó? 
 
Kiss Károly: Igenis kerüljenek ide a testület elé. Köszönöm szépen ez a 3 lett volna. 
 
Zeller Tibor: Akármennyire is meleg van meg igyekszünk minden hova, de a Karcsinak 
akkor is igazat adok, hogy tűzzünk ki egy dátumot arra, amikor ide kérjük őket. A 
legközelebbi testületi ülésen, ami úgy tudom 11-én lesz, ugye? Akkor mi kérjük, ugye Karcsi? 
 
Kiss Károly: Én kérem, hogy arra az időre hívjuk ide őket. 
 
Zeller Tibor: Hívjuk ide őket és…  
 
-Többen beszélnek –  
 
 
Kiss Károly: Jó, de ezt most kell elküldeni, hát augusztus 11 már 3 hét, vagy kettő? 
 
- Többen beszélnek – 
 
Kalotai Árpád: Hát ez csak szeptemberben.  
 
Zeller Tibor: Akkor kérdezzük már meg, hogy mikor vannak otthon, mi jövünk szívesen. 
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Kiss Károly: Hát valamilyen konkrétumot lépni kell . 
 
Eőry Dénes: Augusztus végéig simán le lehet velük ülni.  
 
Zeller Tibor: Na most beszélgettünk sok mindenről ma, de azt gondolom, hogy majdnem ez 
a legfontosabb. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Én azt tudom, hogy elküldtem az összes olyan ügyet, 7 vagy 8, 
amibe bármiféle kárigény lehet. Ebbe már benne van a Vaik Dóráéknak a múltkori itteni 
előadása is.  
 
Kiss Károly: Na azzal viszont nem igazán értek egyet, mert elolvastam az anyagot, de ez 
megint egy másik kérdés. Ezt is meg szeretném tőlük kérdezni. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Így van, tehát ezt én elküldtem nekik 2 hete, mindent 
fénymásolva, ilyen pakli papírt, nyilván rövid időn belül erre ők tudnak minden pontra 
valamilyen véleményt adni, hogy mikor, azt egyeztetni jó, szerintem. Mert most hiába 
mondjuk mi, hogy gyere ide, ha nem ér rá, nincs értelme.  
 
Zeller Tibor: Tudsz beszélni ezzel a Kiss Gyurival meg a… 
 
Kalotai Árpád: Hát megtudjuk beszélni 
 
Kiss Károly: Nekik is érdekük, hát nem csak nekünk. 
 
Eőry Dénes: Ha nektek bizottsági ülés megfelelő, akkor bizottsági ülésre eltudom őket hozni.  
 
Zeller Tibor: Hát hozzuk el bizottsági ülésre, eljön a Karcsi is. 
 
Kiss Károly: Én bizottsági tag vagyok, de én azt szeretném, hogyha a Panni is hallaná, a Bea 
is hallaná. 
 
Eőry Dénes: Majd ők is eljönnek. 
 
Zeller Tibor: Eljönnek, hát eljönnek, mindegy, hogy minek nevezzük. 
 
Mezei Anna: Ha itthon vagyunk, eljövünk.  
 
-Többen beszélnek egyszerre – 
 
Zeller Tibor: Ki nem vállalja, hogy eljön? Mindenki vállalja.  
 
Kalotai Árpád: Ha itthon vagyunk, eljövünk.  
 
Zeller Tibor: Aki nem lesz otthon, az nem lesz otthon. Akkor értesítsétek ki őket, aztán kész.  
 
Szó szerinti rész vége 
 

- Visegrádi „logo”  használatának engedélyezése 
 
Kalotai Árpád: Évek óta van egy szlovák kerékpártúra, ami innen indul a Fellegvárból. 
Egyszer kaptak egy címerhasználati engedélyt, arra, hogy a plakátjukon szerepeljen Visegrád 
címere. Elmondta, hogy mivel ez az engedély továbbra is érvényes, engedélyt adott arra is, 
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hogy a millenniumi „logot” is rátegyék, amire ők vállalkoznak. Erre kellene most egy testületi 
megerősítés. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
153/2009. (VII. 23.)  számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete ezennel engedélyt ad a szlovák kerékpártúra 
szervezői részére, hogy plakátjaikon Visegrád Millenniumi „Logo”-ját feltüntessék. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Kalotai Árpád: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester                       jegyző 
 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   17/2009 
Határozatok száma:  154-166/2009 (VII. 09.) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2009. augusztus 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről  

 
 
 
 

1. TDM pályázat 
2. tsp: Iskolabusz beszerzés 
3. Környezetvédelmi program 
4. Tulajdonosi hozzájárulás Visegrád Feketehegy 786 hrsz. út felújításához 
5. Tulajdonosi hozzájárulás természetjáró információs táblák elhelyezésére (Pilisi 

Zöldút pályázat) 
6. Horváth Kálmán lakhatási ügye 
7. Köztéri padok, szemetesek beszerzése 
8. „Kisléptékű Megyei Fejlesztések” c. pályázathoz igényfelmérés és kihasználtsági 

terv elkészítése 
9. Millenniumi rendelet alkotása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád  
Dobri Imre 
Gróf Péter 
Mezei Anna 
Zeller Tibor 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Miklós Melinda 
 

 
 
 
Távol maradt:    Ifj. Bártfai István 

Eőry Dénes 
Kiss Károly 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött napirendi javaslatot egy 
napirenddel javasolta kiegészíteni, melynek címe: Millenniumi rendelet megalkotása. Kérte, 
aki a napirend módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

154/2009 (VIII. 11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok sorába a „Millenniumi 
Rendelet alkotása” című napirendi pontot. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki  az  így módosított napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

155/2009 (VIII. 11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

1. tsp: TDM pályázat 
Előterjesztő: Kalotai Árpád (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ennek a pályázatnak az előkészítése már több körben megtörtént. Mint 
ismeretes a testület egyszer már döntött arról, hogy egy előzetes minősítésen részt vesz, 
melyen jó eredménnyel zártak. A második fordulóban már konkrét forrásokat lehet elnyerni. 
A pályázatról készült egy összefoglaló is. A kiírás értelmében a pályázatot nem az 
önkormányzat fogja benyújtani, hanem egy egyesület. Ennek az egyesületnek a létrehozása 
megtörtént, de nyilván való, hogy a testület utólagos jóváhagyásával válik hatályossá, az 
alapító okirat tervezete az előterjesztés mellékletében megtalálható. Arról szükséges még 
dönteni, hogy az önkormányzat kíván-e indulni a pályázat második fordulójában, amennyiben 
igen, akkor a pályázat előkészítését egy vállalkozási szerződés keretében a Budai és Bartha 
Kft végezné, 1,5 MFt+Áfa összegért.  
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy az idei év tavaszán megalakítottak egy marketing klubbot, 
visegrádi vállalkozókkal, akikkel közösen kezdtek el gondolkodni Visegrád marketingjéről. 
Itt határozták el, hogy ezen a pályázaton indulni kellene. A pályázaton 50 millió forintot 
lehetne elnyerni, melyből létre kell hozni ezt a szervezetet, az irodát, a berendezéseket, 
valamint ebből lehet kifizetni az előkészítésre szánt, illetve már kifizetett összegeket is. Az 



 4 

irodát legalább 5 évig kell üzemeltetni, de nyilván a cél az, hogy ez folyamatosan menjen 
tovább, mert nagy szükség van erre Visegrádon.  
 
Hadházy Sándor: Hozzátette, hogy a pályázaton a támogatási intenzitás 85%-os, tehát ebből 
következik, hogy 15% önrészt szükséges hozzátenni, ami maximális összeg elnyerése esetén 
kb. 7,5 MFt-ot jelent. Az elnyert összeget 2 éven belül lehet felhasználni. Az 50 millióból 
egyrészt a helyszínt szeretnék kialakítani, az „Ágasházi” parkolóban Zeller Tibor által 
felépítendő fogadóépületben, a fennmaradó összeget pedig marketing célokra fordítják majd. 
A célok között szerepel, hogy Visegrádnak legyen egy jól hasznosítható turisztikai stratégiája, 
ezen túlmenően nagyon fontosnak tartják, hogy Visegrádot, mint „márkát” építsék föl.  
A személyi kérdések kapcsán elmondta, hogy a TDM irodát 3 fővel szükséges majd 
működtetni, ennek megfelelően az az elképzelés, hogy az irodát egy kellő szakmai 
felkészültséggel rendelkező embernek kell irányítani. Ezen kívül véleménye szerint lehetőség 
lenne arra is, hogy Csek Lászlót, a Pro Visegrád Kft ügyvezetőjét ebbe a szervezetbe 
integrálják, illetve értelem szerűen egy adminisztratív dolgozóval egészülhet még ki az iroda. 
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, kérte, hogy elsőként arról 
szavazzanak, hogy az Egyesületben részt kíván-e venni az önkormányzat? Kérte, aki ezt 
támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

156/2009 (VIII. 11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata kijelenti azon szándékát, hogy a Visegrád és Környéke 
Turisztikai Egyesület tagja kíván lenni és egyben az Egyesület alapszabályát elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Ezután a pályázat előkészítésére vonatkozó szerződés elfogadásáról 
szükséges dönteni, melyet a Budai és Bartha Kft-vel kívánnak megkötni. Mivel ezzel 
kapcsolatban nem volt kérdés,  kérte, aki egyetért a szerződés megkötésével, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

157/2009 (VIII. 11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata szerződést köt a Budai és Barta Tanácsadó Kft-vel a 
Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett turisztikai Desztináció 
Menedzsment Szervezetek támogatása című pályázat beadásához szükséges pályázat 
előkészítési feladatainak elkészítésére az önkormányzat által megadott instrukciók 
alapján. A feladatok elvégzéséhez szükséges 1.500.000,- Ft+25% ÁFA összeget a 2009. 
évi költségvetés pályázati önrész alap terhére biztosítja. 
 

Határidő: 2009. szeptember 4.                             Felelős: polgármester 
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Hadházy Sándor: A pályázat benyújtási határideje szeptember 4., ezért véleménye szerint 
most kellene dönteni arról is, hogy az önkormányzat benyújtja a pályázatot és a szükséges 
önrészt, a 7,5  MFt-ot biztosítja. Véleménye szerint ez a 7,5 millió forint az idén nem lesz 
felhasználva.  Mivel ezzel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, aki ezt 
támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

158/2009 (VIII. 11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Közép-magyarországi Operatív 
Program keretében meghirdetett turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek 
támogatása című pályázati kiírásra. A pályázathoz szükséges önrészt, 7.500.000,- Ft-ot a 
2010. évi költségvetésben  biztosítja. 
 

Határidő: 2009. szeptember 4. 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Tekintettel arra, hogy az Egyesület nevében szerepel a Visegrád szó, ezért 
a névhasználat engedélyezésében szükséges még dönteni. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

159/2009 (VIII. 11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata engedélyezi a Visegrád és Környéke Turisztikai 
Egyesület számára, a „Visegrád” név használatát.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Az egyesület székhelye Visegrád, Fő u. 81. szám alatt lenne, erről is 
szükséges egy engedélyező határozat. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
160/2009 (VIII. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzata engedélyezi a Visegrád és Környéke Turisztikai 
Egyesület számára, hogy az Egyesület székhelye Visegrád, Fő u. 81. szám alatt legyen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. tsp: Iskolabusz beszerzés 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Jelezte, hogy a napirendi javaslatban szereplő 2. napirendi pontot 
visszavonja, mert a mai napon folytatott megbeszélést egy úrral, aki buszsofőrként dolgozik 
és felvállalná, hogy szakértőként menedzselné az iskolabusz beszerzés körüli teendőket, 
valamint készítene egy koncepciót is a busz üzemeltetésére vonatkozóan. Ezért, ez el nem 
készül, addig az előterjesztést visszavonja. 
 

3. tsp: Környezetvédelmi program kialakítása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Több pályázat készítése során felmerült az a probléma, hogy nem 
rendelkezik az önkormányzat környezetvédelmi programmal, ezért célszerű lenne elkészíttetni 
egy ilyen programot. Ebből a célból felkért a hivatal néhány céget, hogy adjanak ajánlatot, 
ezek be is érkeztek.  
 
Vitézné Gerstmayer Beáta: Miből adódnak ezek a nagy különbségek az ajánlatok áraiban? 
 
Hadházy Sándor: Valószínűleg különbözőképpen értelmezték a cégek a felkérést. 
 
Kalotai Árpád: Véleménye szerint tisztázni kellene ezeket a különbségeket, illetve azt is, 
hogy mire kell ez az önkormányzatnak, mielőtt dönt a testület. 
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal, ezért visszavonta az előterjesztést.  
 

4. tsp: Tulajdonosi hozzájárulás Visegrád Feketehegy 786 hrsz. út felújításához 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Röviden ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Véleménye szerint ezt a 
hozzájárulást támogatni lehet.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
hozzájárulással egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
161/2009 (VIII. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzata a Visegrád Fekete-hegy 786 hrsz. utca, lakók általi 
felújításához a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Az utcában lakók kérték továbbá, hogy az utca kapja meg a Fekete hegy 
utca nevet. Kérte, ki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

162/2009 (VIII. 11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata a Visegrád Fekete-hegy 786 hrsz. utcának a Fekete 
hegy utca nevet adja. A névbejegyzést nyilvántartásba történő bejegyzését 
kezdeményezi. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
5. tsp: Tulajdonosi hozzájárulás természetjáró információs táblák elhelyezésére 

(Pilisi Zöldút pályázat) 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a táblákat a főépítész 
véleményezte és úgy gondolja, hogy ennek alapján a tulajdonosi hozzájárulás megadható. 
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy ezeknek a tábláknak az elhelyezése tulajdonképpen az 
úgynevezett Pilisi Zöldút program része.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki 
támogatja – Borosházy Tamás főépítész által előírtakkal kiegészítve -  a tulajdonosi 
hozzájárulás megadását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
163/2009 (VIII. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzata a Pilisi Parkerdő Zrt. részére a tulajdonosi 
hozzájárulást természetjáró-lakossági információs tábla felállításához a 11/1 hrsz. alatti 
ingatlanra, Borosházy Tamás főépítész által előírtak szerint megadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
6. tsp: Horváth Kálmán lakhatási ügye 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Egy Visegrádon élő hajléktalan lakhatási kérdéséről van szó. A hivatal 
nagyon sok lehetőséget megvizsgált és jelenleg a legjobb megoldásnak az tűnik, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Dobos hegyi, üdülési célt szolgáló faházít lehetne téliesíteni, 
ahol az illető el tudná tölteni a téli időszakot. Ehhez szükséges az 500.000 Ft.  
 
Mezei Anna: Ez egy ideiglenes megoldás lenne, illetve mennyire lehet arra számítani, hogy 
az illető megoldja a problémáját? 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy sajnos az illető olyan állapotban van, hogy tőle már nem 
várható el, hogy saját magának megoldja a problémáját. Véleménye szerint ez most egy 
átmeneti megoldás lehet, de jelenleg ettől jobbat nem tudott az önkormányzat kitalálni.  
 
Mezei Anna: A Népjóléti Bizottság is tárgyalta ezt a kérdést és ő is úgy gondolja, hogy az 
önkormányzatnak meg kell adnia a segítséget. Véleménye szerint ezzel párhuzamosan el 
kellene indítani a szociális otthonba való elhelyezését is. 
 
Kalotai Árpád: Felvetette, hogy a Rendőrőrs udvarában van egy kis kőépület, ami régen 
talán mosókonyhaként funkcionált, véleménye szerint meg kellene vizsgálni azt a lehetőséget 
is, hogy ebbe a helységbe helyezzék el az illetőt.  
 
Hadházy Sándor: Meg fogják vizsgálni a másik megoldást is, de véleménye szerint ettől 
függetlenül most dönteni kellene a keret összegről. A  szociális otthonban való elhelyezésnek 
1,5 éves átfutási ideje van, de véleménye szerint ezt természetesen el kell indítani. A témával 
kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a határozati javaslat 
elfogadását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

164/2009 (VIII. 11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Visegrád, 
Lepence utca 1218/1 hrsz-ú ingatlanon álló kb. 33 m² területű faház téliesítését saját 
kivitelezésben elvégezze, ehhez a szükséges kalkulált 500.000.- Ft költséget a tartalék 
keret terhére biztosítja. A munkát még a hideg beállta előtt, legkésőbb október 30.-ig 
elvégzi és a hajléktalan Horváth Kálmán rendelkezésére bocsátja, mint önkormányzati 
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szükséglakást a jelenleg hatályos rendeletben szereplő feltételekkel ( lakbér, fenntartás, 
egyéb ).  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. október 30. 

 
7. tsp: Köztéri padok, szemetesek beszerzése 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az előterjesztést. Sikerült találni megfelelő padokat és 
szemeteseket, melyet a prospektus alapján bemutatott a képviselőknek. Jelezte, hogy a 
főépítész a beruházási előadó közösen választotta ki a padokat és szemetest. Sajnos a 
Városfejlesztési Bizottság nem tudta tárgyalni előzetesen, ezért a Képviselő-testületnek kell 
állást foglalnia ebben a kérdésben. A padokból egy meghatározott kontingens fölött 
kedvezményt kap az önkormányzat, viszont ebben az évben ennek csak egy részét szállíttatná 
le az önkormányzat, a másik részét pedig jövőre és ezt pályázati forrásból lehetne 
finanszírozni. De a köztéri padokra a költségvetés ebben az évben tartalmaz egy bizonyos 
összeget.  
 
Vitézné Gerstmayer Beáta: Az arculat pályázatban ilyen nincsen benne? 
 
Hadházy Sándor: Ilyen nincs, abban csak útbaigazító táblák, köszöntő táblák, illetve 
információs táblák szerepelnek.  
 
 
Vitézné Gerstmayer Beáta: Ez a kontingens a meglévő padok cseréjét fedezi? 
 
Hadházy Sándor: Ez a szám a fodrászüzlettől, a Mátyás szoborig tartó szakaszon 
kihelyezendő padokra és szemetesekre vonatkozik, kiegészülve a Szentháromság tér 
igényével, illetve a Deltánál is elhelyeznének néhányat.  
Mivel egyéb kérdés és hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

165/2009 (VIII. 11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő testülete a hozzájárul, hogy a városban elhelyezendő kerti padok 
és szemetesek megrendeléséhez az alábbiak szerint: 
 
PADOK       

Típus Fajta Db 
Ár 1-
10 

Ár 11-
től 

Nettó ár 
össz. 

Bruttó ár 
össz. 

LV 155tk 
kezelt trópusi fa támlás, 
karfás 1,5m 17 70 900 67 900 1 154 300 1 442 875 

Megrendelés 4 db azonnal      

 13 db 2010-ben           

LME 151tk  

kezelt trópusi fa 
támlás(csak 1,80-s és 
karfa nélküli van) 11 

102 
400 97 900 1 076 900 1 346 125 
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 Megrendelés  2010-ben           

     2 231 200 2 789 000 

SZEMETESEK      

DG 145t        
ívelt négyzet alakú, tr. 
fa,tetővel 13 78 700 75 300 978 900 1 223 625 

 Megrendelés 
1 db azonnal 
12 db 2010-ben            

     978 900 1 223 625 

       

      4 012 625 
 
 
A költségekből az idei év e sorra tervezett költsége terhére ( 2.750.000.- Ft) a Szentháromság 
térre 
339.500.- + 94.125.- Ft = 433.625.- Ft + szállítási ktg. fordítható a köztéri bútorok 
beszerzésére.  
A fennmaradó köztéri padok és szemetesek a „Pest-megyei település-központok fejlesztése” 
pályázat keretein belül finanszírozható költség.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
8. tsp: „Kisléptékű Megyei Fejlesztések” c. pályázathoz igényfelmérés és 

kihasználtsági terv elkészítése 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Mivel a témával kapcsolatban 
kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

166/2009 (VIII. 11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő testülete hozzájárul, és elfogadja, hogy a város induljon a KMOP-
2009-5.2.1/A „Kisléptékű megyei fejlesztések” című pályázaton. A pályázat előkészítő 
munkáinak - az igényfelmérés és kihasználtsági terv – elkészítésére, mely a projekt 
előkészítési munkálatai között elszámolható tevékenység, megbízza az ADITUS ZRT-t  
450.000.- Ft + ÁFA, bruttó 562.500.- Ft értékben tartalék alap terhére. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
9. tsp: Millenniumi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Gróf Péter (szóbeli) 
 
Gróf Péter: A gondolat már korábban is felmerült, hogy a Millennium évében egy ünnepi  
rendeletbe kellene foglalni a megemlékezést. Felolvasta a javasolt rendelet szövegét.  
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Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés nem volt, kérte, aki a rendelet 
megalkotásával egyetért, ezt jelezze! Felhívta figyelmet, hogy rendelet elfogadásához 
minősített többség, tehát 6 igen szavazat szükséges. 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 10/2009 (VIII. 11.) számú Millenniumi rendeletét elfogadja. 
(Rendeletet lásd mellékletben!) 
 
Hadházy Sándor: Több napirend nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Hadházy Sándor sk.      Eőryné dr Mezei Orsolya sk. 
   polgármester              jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   19/2009 
Határozatok száma:  167-170/2009. (IX. 09.) 
Rendeletek száma: - 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2009. szeptember 9-én megtartott nyílt üléséről  

 
 
 
 
 

1. Városközpont pályázat 
2. Posta épület előtti járda átépítési ügyében tulajdonosi hozzájárulás kérelem 
3. Balázs Lajos kérelme 
4. Sziget utcai 11/7 számú önkormányzati bérlakásra pályázat kiírása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 9-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott zárt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád  
Bártfai István 
Eőry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Gábris Gabriella 
 

 
Távol maradt:  
     Dobri Imre alpolgármester 
 
 
Meghívottak: 
     Borosházi Tamás főépítész 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. 
A napirendhez képest a nyílt ülés napirendjét a következő napirendekkel javasolta 
kiegészíteni: 3. napirendként Balász Lajos kérelme és 4. napirendként a Sziget u. 
önkormányzati bérlakás ügyében pályázat kiírása. Mivel több kiegészítő javaslat nem volt, 
kérte, aki ezen kiegészítésekkel elfogadja a napirendet, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
167/2009 (IX.09.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. tsp: Városközpont pályázat 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
- Zeller Tibor és Bártfai István képviselők megérkeztek a tanácsterembe -  
 
Hadházy Sándor: Megjelent egy ún. kisléptékű városközpont pályázat, amely különböző 
intenzitással különféle tevékenységeket támogathat. Az önkormányzat szeretett volna ezen a 
pályázaton indulni, ahol maximálisan 100 millió forint pályázható meg. Konkrétan ebbe a 
pályázatba a fodrász és hentesbolt felújítása, továbbá az egészségház homlokzat és tető 
felújítása, az óvoda és okmányiroda homlokzat felújítása és tető javítási munkái sorolhatók 
be. Továbbá a Fő utcán járda építés, kandelláber program, növényzet megújítás, utcabútorok 
kihelyezése is beleférhet. Ehhez kell készíteni egy pályázati anyagot. Várható költsége 120-
125 millió forint lenne. A pályázatot az Aditus Kft készíti el a koordinációért Schandl Jánosné 
és Borosházi Tamás felelős a hivatalon belül. A beadási határidő szeptember végén lesz. 
Amikor a pályázat előkészítői munkálatai elkészülnek, akkor szükséges egy testületi döntés a 
pályázat benyújtásáról és az önrész biztosításáról.  
Tájékoztatta a testületet, hogy volt egy kétfordulós pályázat a városközpontra, ebből az első 
forduló egy minősítési eljárás volt. Ebben a szakaszban 3 cég jelentkezett, ebből 2 sikeresen 
teljesítette a minősítést és gyakorlatilag belépőt kaptak a második fordulóra, azonban a 
második fordulóra érdemi ajánlat nem érkezett, ezért ezt a városközpont pályázatot 
eredménytelennek kellett nyilvánítani. Ezen pályázat tapasztalatait össze fogják gyűjteni és 
lesz egy kiértékelés is.  
Elmondta, hogy információi szerint most fog megjelenni egy városközpont rehabilitáció 
fejlesztésről szóló pályázat, az integrált városközpont rehabilitáció. Ezen a pályázaton az 
önkormányzat nagyon jó esélyekkel tudna indulni, mert kevés pályázóra lehet számítani. 
Tízezer fő alatti városok esetében maximum 600 millió forint pályázható és nyerhető el. 
Véleménye szerint van esélye a városnak, hogy ezen a pályázaton eredményesen szerepeljen, 
viszont csak az egyik pályázaton lehet indulni, vagy ezen, vagy a kisléptékű városközpont 
pályázaton. Tehát a testületnek meg kell hoznia azt a nehéz döntést, hogy melyik utat 
választja. Véleménye szerint a nagyobb pályázaton több esélye van a városnak. Amennyiben 
emellett dönt a testület, akkor azt a pályázatíró céget meghívnák testületi ülésre, akitől a 
pályázat sikere várható.  
 
Kalotai Árpád: A gyógyszertár épülete nem volt a felsorolásba benne, ez véletlen? 
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Hadházy Sándor: Nem, mert ez sajnos társasház, így nem fér bele a pályázatba.  
 
Zeller Tibor: Tehát a terveket el kell készíteni, mert anélkül nem nyújtható be a pályázat, 
viszont ez nem kis dolog. Nem biztos, hogy ezt meg lehet csinálni 1,5 hónap alatt. 
 
Hadházy Sándor: Az önkormányzatnak meg kell határoznia, hogy mit szeretne csinálni az 
elnyerhető pénzből és hogy ehhez melyik akar csatlakozni és mit tud hozzátenni.  
 
Kiss Károly: Mi lesz akkor, ha a pályázat nem nyer, vagy csak a tervekre lesz elegendő az 
elnyert összeg? 
 
Hadházy Sándor: A pályázatoknál nem gyakorlat, hogy darabolják az összeget, vagy semmit 
nem adnak, vagy a megpályázott összeg körüli pénzt adják oda. Egyébként egyre kevesebb a 
pályázó és sok pályázatot vonnak vissza, mert nem tudják finanszírozni és erre idő közben 
jönnek rá.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint legyen egy konkrét terve az önkormányzatnak, például egy 
épülettel és a hozzá tartozó környezettel és utána meg kellene nézni, hogy ez belefér-e a 
költségvetésbe? 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a Mozi, a Mozi  közzel, a Polgármesteri Hivatal 
épülete és annak környezete férhet bele, az egészségház homlokzatának felújításával és ez 
lehetne egy egységes lezárt blokk.  
A finanszírozás tekintetében 3 ingatlan tudná az önrészt biztosítani, hiszen felszabadulna a 
jelenlegi hivatal, a művelődési ház és az okmányiroda épülete, amelyek értékesíthetők. 
 
Eőry Dénes: Véleménye szerint végleges döntés akkor hozható, ha a tervezők azt mondják, 
hogy ezt vállalni tudják 1 hónapon belül. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy a holnapi nap folyamán ismét tartsanak egy testületi ülést, 
melyre meghívják a pályázatíró csapatot.  
 
Kiss Károly: A kisléptékű pályázat tervezési költségei mennyibe kerülnének? 
 
Borosházy Tamás: Kb. 2-300 ezer forintos tervezési díj, homlokzatonként.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint ezt a kisléptékű pályázatot sem kellene leállítani, mert 
ezekkel az épületekkel az elkövetkező években mindenképen kezdeni kell valamit, mert 
borzasztó állapotban vannak.  
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet, hogy sikerült időpontot egyeztetnie a 
pályázatíróval, aki vállalta, hogy a holnapi testületi ülésre el tudna jönni és tájékoztatást adna 
a testületnek. Tehát javasolja, hogy a téma megbeszélését holnap folytassa a testület. Ennek 
tükrében a testület ülését 2009. szeptember 10-én 17 órára összehívta. 
 

2. tsp: Posta épület előtti járda átépítési ügyében tulajdonosi hozzájárulás kérelem 
Előterjesztő: Hadházy Sándor( írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A Magyar Posta építési engedély kérelmet adott be a posta épület 
felújítása tárgyában, illetve akadálymentesítés kiépítésére. A járda vonatkozásában azonban 
az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulás szükséges. 
 
Borosházy Tamás: Elmondta, hogy vele a terveket már egyeztették, mely ellen kifogása nem 
volt, csupán a tervezett korlátot kérte kicserélni más típusra. 
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Hadházy Sándor: Mivel az üggyel kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
168/2009 (IX.09.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzata a Magyar Posta Zrt. részére a tulajdonosi és 
közútkezelői hozzájárulást megadja, a Visegrád Fő u. 77. sz. előtti járdaszakasz 
átépítéséhez, mely által a posta épületének megközelítése akadálymentessé válik. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. tsp: Balázs Lajos kérelme 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Balázs Lajos a Visegrád, Feketehegy u 453 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 
azzal a kéréssel fordult a hivatalhoz, hogy a telke mellett futó vízmosásból szeretne egy 
háromszög formájú, 35 m²-es részt megvásárolni. A helyszíni szemlén megállapításra került, 
hogy a víz elvezetését ez nem befolyásolja, önkormányzati érdeket nem sért.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslattal 
egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
169/2009 (IX.09.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Balázs 
Lajos részére Visegrád, 450 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú vízfolyás ingaltan 
területéből kb. 35 m² területet megvásároljon és a saját tulajdonú 453 hrsz-ú 
ingatlanához csatoljon. Az Önkormányzat a területet 3.000,- Ft/m² áron értékesíti 
kérelmező részére. A terület felmérésének és a terület megosztásának költségeit Balázs 
Lajos tulajdonos finanszírozza. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
4. tsp: Sziget utcai 11/7 számú önkormányzati bérlakásra pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A Sziget utcai bérházban megüresedett egy lakás, melyet meg kell 
hirdetni. A pályázati kiírás most került kiosztásra. 
Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a pályázati kíírással 
egyetért, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
170/2009 (IX.09.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete az állami támogatásból létesülő költségelvű lakások 
bérbeadásáról szóló többször módosított 8/2001.(IX.13.) számú önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Sziget u. 11./7. számú 
megüresedő lakására.  
A pályázat kiírásának határideje : 2009.szeptember havi Visegrádi Hírek megjelenése. 
A pályázat beadásának határideje : 2009. október 05. 
A pályázat elbírálásának határideje : 2009. október 15. 
 

Határidő : folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte 
és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester             jegyző 
 
 
 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   20/2009 
Határozatok száma:  171/2009. (IX. 10.) 
Rendeletek száma: - 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2009. szeptember 10-én megtartott nyílt üléséről  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Városközpont megvalósításához szükséges pályázat benyújtása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád  
Eőry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Zeller Tibor 

 
 
 

Távol maradt:  
     Dobri Imre alpolgármester 

Bártfai István  
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
 

 
 
 
Meghívottak: 
     Borosházi Tamás főépítész 
     Bornemissza Miklós Pro Szentendre Kft és a 
     G.A.P. 2000 Bornemissza és Karsay Kft. képviselője 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Az elmúlt napokban az önkormányzat 
részére megküldött anyagok továbbításra kerültek a képviselők részére. Elmondta, hogy a 
tegnapi nyílt testületi ülésen vált szükségessé a mai rendkívüli ülés összehívása, ahol röviden 
felvázolta a pályázat benyújtásának feltételeit és részleteit. A Közép-Magyarországi Operatív 
Program „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyében településközpontok fejlesztése – 
integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázat kerül hamarosan kiírásra, amelyre 
értelem szerűen  Pest megyei települések pályázhatnak. A mai ülés annak áttekintését célozza, 
hogy Visegrád Városközpontját milyen módon lehetne finanszírozni ebből a pályázati 
pénzből. 
 
Bornemissza Miklós: Elmondta, hogy véleménye szerint amennyiben Visegrád indulni kíván 
ezen az 5 és 600 millió forint közötti Integrált településfejlesztési pályázaton, akkor igen jó 
esélyekkel teszi azt, mivel a térség többi városa különböző okok miatt vagy nem indulhat, 
korábbi pályázata miatt vagy nincs olyan felkészült állapotban, hogy pályázatot tudna 
benyújtani. A pályázati kiírás megfogalmazza, hogy mire és milyen típusú támogatások 
adhatóak, de véleménye szerint a 80-85%-os intenzitás elérése a cél, ehhez részletes áttekintés 
szükséges. Elmondta, hogy polgármester úr kérésére Dr Rubovszky Turisztikai Bt-vel, az Öt 
Polihisztor Bt-vel és a G. A. P. 2000 Kft összeállította azt az anyagot, amely alapján 
megtudják csinálni a pályázatot, valamint az integrált városfejlesztési stratégiát az abban levő 
akció tervet és ami még szükséges.  
 
Hadházy Sándor: Visegrád városközpontjának volumene kb. 4 milliárd forint. Hogyan látja, 
mi férne bele a pályázatba, amelyhez forrás szerezhető? 
 
Bornemissza Miklós: A kiírásban egyértelműen le van írva, hogy a közcélú illetve 
közhasznú tevékenységeket kiszolgáló épületek, az olyan épületek, melyek nem hoznak 
közvetlenül gazdasági hasznot, illetve azok a beruházások, befektetések, melyek valamilyen 
típusú gazdasági hasznot hoznak. Végig kell nézni az eddigi anyagokat, szelektálni kell, 
rendszerezni kell azokat, melyeket már tervrajzon megismertek és ezekből kell kiválogatni azt 
az egységet adó rendszert, amit 80-85 %-os támogatással el lehet indítani. Ebbe biztosan nem 
fér bele például a parkolóház vagy a CBA épülete például, csak esetleg olyan módon, hogy a 
vállalkozókat megszólítják ezzel. Véleménye szerint ez a szelektálás gyorsan fog menni.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a Polgármesteri Hivatal, a Mozi átépítése és az ehhez 
kapcsolódó közterületek lennének jók egy blokkban, de úgy volna jó, hogy ezzel 
fölértékelődjön a környező terület és a befektetőknek ezzel nagyobb kedvet teremtsenek.  
 
Bornemissza Miklós: Elmondta, hogy ők is ezt a szempontot fogják elsősorban figyelembe 
venni, de ehhez még alaposan fel kell térképezniük a lehetőségeket.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint ennyi elég is lenne, mert ez ki fogja meríteni a keretet, a 
hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépítéssel együtt.  
 
Bornemissza Miklós: Elmondta, hogy ők együtt szeretnének dolgozni az önkormányzattal, 
eredményt hozni és a pályázatban elszámolható költségek terhére vállalják el a munkát, tehát 
nem sikerdíjért, mivel azt a pályázó nem tudja elszámolni. Amennyiben eredményes lesz a 
pályázat, akkor a projekt menedzseri feladatokat szeretnék végezni a jövőben. 
 
Hadházy Sándor: Két szerződési díjtétel van, az egyik 4.850.000 Ft+Áfa, a másik pedig 
5.000.000 Ft+Áfa.  
 
Gróf Péter: Javasolta, hogy a kisléptékű városközpont pályázat tervezési munkálatait ne 
hagyják abba, az fejeződjön be, viszont ezt a pályázatot mindenképpen be kellene nyújtani. 
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Tehát értelemszerűen most döntést kell hozni, hogy melyik pályázatot nyújtsa be az 
önkormányzat. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint sem kellene leállni a kisléptékűvel sem, legalább a tervek 
elkészültéig, amennyiben úgy dönt a testület, hogy ez az integrált pályázat benyújtásra 
kerüljön.  
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy kételyei vannak a felől, hogy a tervezéssel együtt készen 
lesznek-e a beadási határidőre, október végére? 
 
Borosházy Tamás: Elmondta, hogy beszélt a tervezőkkel, akik elmondták, hogy bár nagyon 
szoros a határidő, amennyiben a város úgy dönt, hogy beadja a pályázatot, akkor ők készek 
ilyen rövid idő alatt is megcsinálni. Ehhez azonban jövő hét közepén legkésőbb ki kell adni a 
megbízást. 
 
Eőry Dénes: Javasolta, hogy nyújtsák be ezt a pályázatot és akkor a tervezők készítsék el a 
terveket, a lehető leghamarabb és a tervezési költségek szinten tartására figyelni kell.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy azt tudja támogatni, hogy a kisléptékű pályázatban a 
tervezési munka menjen tovább, viszont javasolja, hogy most pozitív döntést hozzon az 
önkormányzat és indítsa el ezt a város-rehabilitációs programot. De hozhat olyan döntést is a 
testület, hogy csak ezt az utóbbi pályázatot folytatja tovább, vagy inkább a kisléptékűt 
folytassák. 
Mivel egyéb javaslat nem volt, kérte, aki támogatja azt, hogy az önkormányzat elindítsa ezt a 
programot, kösse meg a szerződéseket, de ugyanúgy folytassák a tervezési munkálatokat a 
kisléptékű városközpont projekt kapcsán, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
171/2009 (IX. 10.) számú 

HATÁROZATA 
 

1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási szerződést köt a GAP 200 
Kft-vel, 4.850.000 Ft+Áfa értékben, a Közép-Magyarországi Operatív Program 
„Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált 
településfejlesztés Pest megyében projekt ügyében az Integrált Városfejlesztési Stratégia 
(IVS) elkészítésére. 
2. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Dr 
Rubovszky Turisztikai Bt-vel, valamint az Öt Polihisztor Bt-vel, 5.000.000 Ft+Áfa áron, a 
Közép-Magyarországi Operatív Program „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei 
településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében projekt ügyében 
az akcióterületi terv elkészítésére. 
3. Visegrád Város Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a kisléptékű 
városközpont pályázat kapcsán a tervezési feladatokat tovább kívánja folytatni.  
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte a bizottsági elnököket, hogy a bizottságokkal együtt aktívan 
vegyenek részt a munkában. Mivel több napirend nem volt, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
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Bornemissza Miklós: Kérte, hogy jelöljenek meg kapcsolattartó személyt a hivatalnál. 
 
Hadházy Sándor: Főépítész úrral, Borosházy Tamással, Schandl Jánosnével és esetlegesen a 
bizottsági elnökökkel javasolja a kapcsolattartást, valamint természetesen ő is rendelkezésre 
áll, amikor csak szükséges. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
 polgármester         jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   21/2009. 
Határozatok száma:  172-193/2009. (IX.30.) 
Rendeletek száma:  11/2009. (IX.30.)  
    12/2009. (IX.30.) 
     
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2009. szeptember 30-án megtartott  nyílt üléséről  

 
 
 

1. Jegyző helyettesítésre kiírt pályázat elbírálása 
2. A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
3. A féléves költségvetési beszámoló (Általános Iskolában logopédus-gyógypedagógus 

félállású státusz létrehozása) 
4. OTP Bank Nyrt-vel kötött célhitel rendelkezésre tartási idejének és futamidejének 

módosítása 
5. Óvoda bővítésének ügye 
6. Testvér-városi megállapodás Parajddal, SZMSZ módosítása 
7. Alapító Okiratok módosítása 
8. Pest Megyei Önkormányzat díj pályázatára személyi javaslat tétel 
9. „Az év családja Pest Megyében” díj pályázatára személyi javaslat tétel 
10. Anyakönyvi helyiség 2. kijelölése 
11. Lendvai János telekalakítási kérelme 
12. Pereszlényi Hilda csatorna rákötési hozzájárulás kérelme 
13. Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okirat módosítás elfogadása 
14. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységéről 
15. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
16. Danubiana Televízió támogatás kifizetés kérelme 
17. Visegrád „millenniumi logó” használatának engedélyezése 
18. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 30-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád  
Dobri Imre 
Bártfai István 
Eőry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 

Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
   
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Miklós Melinda 
 

 
 
Meghívottak: 
     Ladányiné Fótos Tünde pénzügyi oszt. vez. 
     Bozóki Mariann iskolaigazgató 
     Dobó Judit óvodavezető 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

172/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

1. tsp: Jegyző helyettesítésre kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
- Zeller Tibor és Dobri Imre képviselők a napirend tárgyalása közben érkeztek meg. -  
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 15 órakor kezdődött meghallgatáson a 
pályázók közül jelen volt Sarkadi András, Dr Szentkatolnay István, Dr Kőszegi Géza, Dr 
Szabadosné Dr Eke-P. Tünde és Vörös Anita. Időközben két pályázó, Dr Máté Igor és Miklós 
Melinda visszavonta pályázatát. Nem jelent meg a meghallgatáson Dr Szikorszky Tamás és 
Dr Horváth-Lugossy Gábor. A meghallgatáson megjelentek valamennyien megfelelnek a 
kiírásnak, közülük Dr Kőszegi Géza személyét a testület figyelmébe ajánlotta. Van-e más 
javaslat? 
 
Kiss Károly: Dr Szabadosné Dr Eke-P. Tündét javasolta.  
 
Hadházy Sándor: Tehát ennek megfelelően két javaslat van, bármelyik elfogadásához 
minősített többség szükséges. A jelölt személyének elfogadása után a feltételekről is dönteni 
szükséges. Ennek megfelelően kéret, aki a támogatja Dr Szabadosné Dr Eke-P. Tünde 
személyét, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 6 ellenszavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

173/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elutasítja Dr Szabadosné dr Eke-Pekács Tünde 
jegyző helyettesítési kinevezését.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki Dr Kőszegi Géza személyét támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2 ellenszavazattal a 
következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
174/2009 (IX. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel kinevezi Dr Kőszegi Gézát 
Visegrád Város jegyzőjének helyettesítésére.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, a kinevezés részleteit 
tekintve.  
 
Hadházy Sándor: Tehát a továbbiakban szükséges még dönteni a kinevezés feltételeiről. 
Mivel ezzel kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérte, aki az előterjesztésben foglalt 
javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

175/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel nevezi ki Dr 
Kőszegi Gézát Visegrád Város jegyzőjének helyettesítésére: 
A vezetői megbízás kezdő időpontja:  2009. október 15. 
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja: a kinevezett jegyző szülési 
szabadságának lejárta  
Bérezés: Az 1992. évi XXIII. Tv. ( Ktv. ) és Visegrád Város Önkormányzat 2/2007.(I.26.) 
számú a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló rendelete alapján történik. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 Ezt követően Hadházy Sándor ismertette a testület döntését a megjelent jelöltekkel. 
 
A napirenden szereplő 2. és 3. napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében 
tárgyalta és a 176/2009. valamint a 177/2009. számú határozatot zárt ülés keretében hozta 
meg. 
 

2. tsp: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítását elfogadásra 
javasolta. 
 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, szavazásra kérte fel a testületet. 
Felhívta a figyelmet, hogy rendeletmódosításról lévén szó, az elfogadáshoz minősített 
többség, vagyis minimum 6 igen szavazat szükséges.  
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Visegrád Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
11/2009 (IX.30.) számú a „Visegrád Város Önkormányzat és Intézményei 2009. évi 
költségvetéséről szóló 3/2009 (III.05.) számú rendeletének” módosítását elfogadja. 
(Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

3. tsp: A féléves költségvetési beszámoló 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta. 
 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

178/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. I. 
félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót 300.948 eFt. bevétellel, és 
294.365eFt. kiadással, mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
4. tsp: OTP Bank Nyrt-vel kötött célhitel rendelkezésre tartási idejének és 

futamidejének módosítása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

179/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-vel 2009. 07. 23-án 
megkötött ÖB- 8400-2009-0469 sz. célhitel szerződésének  

- rendelkezésre tartási idejét 2010. 04. 15-re, 
- végső lejárati idejét: 2013. 01. 20-ra, 
- törlesztőrészleteit az alábbiak szerint: 
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  január 20. április 20. július 20. október 20. Összesen: 

2010. év - 1.992.670,- 1.992.670,- 1.992.670,- 5.978.010,- 

2011. év 1.992.670,- 1.992.670,- 1.992.670,- 1.992.670,- 7.970.680,- 

2012. év 1.992.670,- 1.992.670,- 1.992.670,- 1.992.670,- 7.970.680,- 

2013. év 1.992.670,- - - - 1.992.670,- 

Összesen: 23.912.040,- 
 
módosítja. 
    Felelős: Hadházy Sándor polgármester 
    Határidő: 2009. okt.15. 
 
Általános Iskolában logopédus-gyógypedagógus félállású státusz létrehozása 
 
Bozóki Mariann: Jelezte, hogy volna egy fontos kérdés a logopédiával kapcsolatban, melyet 
a Képviselő-testületnek elé szeretne tárni, amennyiben ez sorra kerülhet a mai ülésen. 
 
Gróf Péter: Jelezte, hogy az egyebekben szerette volna ezt ismertetni a testülettel. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy erre térjenek ki most még a költségvetés tárgyalása 
kapcsán. 
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy az iskolában jelenleg fél állásban látja el a logopédiai 
feladatokat egy szakember, de a jelenlegi helyzet az, hogy szükség volna egy teljes állású 
emberre, mert a gyermeklétszám ezt indokolja, ez 37 tanulót jelent. A Közművelődési 
Bizottság tárgyalta a kérdést és javasolja a teljes állású státusz létrehozását.  
 
Bozóki Mariann: Elmondta, hogy a logopédiai fejlesztő ellátásra váró tanulók létszáma 
valóban megnövekedett, ezért lenne szükség a teljes állású logopédusra. A másik fél állást 
azonban a jelenlegi logopédus jelezte, hogy nem tudja vállalni, de már van rá vállalkozó 
szakember, mindenképpen gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező személy kell, hogy 
legyen, mert csak ő láthatja el az ilyen jellegű problémával küzdő gyermekeket.  
 
Hadházy Sándor: Mikortól kell biztosítani a forrást? 
 
Bozóki Mariann: A pályázat kiírási határideje 1 hónap, tehát november 1-től már munkába 
állhat.  
 
Hadházy Sándor: Ebben az esetben az idei költségvetést 1 hónappal fogja ériteni a plusz 
bérköltség, mivel a decemberi bér már áthúzódik a következő évre.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért 1 fő 
logopédus-gyógypedagógus fél állású státusz létrehozásával november 1-től, ezt jelezze! 
 

- Eőry Dénes képviselő távozott a tanácsteremből –  
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
180/2009 (IX. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 fő logopédus-gyógypedagógus 
státuszt létesít, fél állásban 2009. november 1-től. 
 

Határidő: 2009. november 1. 
Felelős: polgármester 

 
- Dobri Imre képviselő távozott az ülésteremből –  
 
- Kiss Károly képviselő visszajött az ülésterembe -  

 
 
Kiss Károly: Javasolta, annak érdekében, hogy az óvodavezetőnek ne kelljen várnia, 
cseréljék meg a 9. napirendi pontot a 7. napirendi ponttal.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal, kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

181/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete felcseréli a  9. „Óvoda bővítésének ügye” és a 7. 
Testvár-városi megállapodás Parajddal, SZMSZ módosítása” című napirendi pontok 
tárgyalását.  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
5. tsp: Óvoda bővítésének ügye 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 

- Eőry Dénes visszajött az ülésterembe –  
 
Hadházy Sándor: Mint ismeretes, korábban mindig azzal a problémával küszködött az 
óvoda, hogy kevés gyermek van, most viszont a kiscsoportban előállt az, hogy több felvételre 
váró gyermek van, mint amennyi a maximális létszám. Jelen pillanatban is a 24 helyett 27 
gyermek van a csoportban, de további 8 kisgyermek nem került felvételre. Ezek a gyermekek 
is tulajdonképpen jogosultak lennének az óvoda ellátásra vagy egy kis pozitív hozzáállással 
felvehető lehet. A kiscsoport terme talán a legkisebb, viszont az óvoda életében nagy gondot 
jelentene, ha a termeket fölcserélnék, ezért a helyzetet megvizsgálva csak a bővítés jöhet 
szóba. A kiscsoport és az étkező közti helyiséget lehetne átalakítani a kazánház áthelyezésével 
és a lépcsőfeljárót kellene valahol máshol kialakítani. Ezzel hosszútávon olyan kiscsoportos 
terem alakulna ki, amely nagyobb létszámot tudna fogadni. Amennyiben ezzel a testület 
elviekben egyetért, akkor megkezdődhetnek az előkészítő munkák. Ezzel kapcsolatban 
felmerült annak a lehetősége is – hosszabb távban gondolkodva – hogy az óvoda mellett lévő 
rendőrüdülőt meg lehetne vásárolni a rendőrségtől. 
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Bártfai István: A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta az ügyet. 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság lebonyolítja az ezzel kapcsolatos 
előkészítő munkálatokat. 
 
Gróf Péter: A Közművelődési Bizottság is tárgyalta a kérdést és támogatja ezt az elképzelést.  
 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, javasolta, hogy arról szavazzanak 
most, hogy az óvoda bővítésével megbízzák a Városfejlesztési Bizottságot. Kérte, aki ezzel 
egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

182/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Fellegvár Óvoda bővítésével kapcsolatos 
koordinációs feladatok előkészítésével megbízza a Városfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Környezetvédelmi Bizottságot.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 
Dobó Istvánné: Jelezte, hogy amennyiben a jelenlegi elképzelés a bővítésre hosszú távú 
marad, akkor a jövőben ennek plusz személyi vonzata is lesz. 
 
Gróf Péter: Kérte, hogy ezt írásban is dolgozza ki. 
 

6. tsp: Testvér-városi megállapodás Parajddal, SZMSZ módosítása 
Előterjesztés: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 

- Dobri Imre visszajött az ülésterembe –  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a testvérvárosi megállapodás megkötésével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

183/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata testvérvárosi kapcsolatot létesít a romániai Parajddal. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
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Hadházy Sándor: A döntésnek megfelelően szükséges az SZMSZ módosítása. Mivel ezzel 
kapcsolatban kérdés nem volt, felhívta a figyelmet, hogy rendeletmódosításról lévén szó, az 
elfogadásához minősített többség, vagyis minimum 6 igen szavazat szükséges. Kérte, aki az 
SZMSZ módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
a 12/2009 (IX.30.) számú a 19/2006. (XII.1.) számú többször módosított a Képviselő-testület 
és szervei szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló rendeletet elfogadja. 
(Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

7. tsp: Alapító Okiratok módosítása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a módosításra a korábbi módosításra vonatkozó 
hiánypótlás miatt, illetve a TEÁOR számok változása miatt van szükség. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a módosításokkal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

184/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel jóváhagyja az Alapító 
Okiratok módosítását az alábbiak szerint, az előterjesztésben szereplő tartalmi 
változtatással 
 

- Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 
- Visegrád Városi Konyha 
- Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény 
- Fellegvár Óvoda Visegrád 
- Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
8. tsp: Pest Megyei Önkormányzat díj pályázatára személyi javaslat tétel 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy Zeller Tibor képviselő úrtól érkezett egy javaslat 
Szőke Mátyás személyére a Pest Megye Díszpolgára címre, ehhez szükséges egy testületi 
megerősítés és így továbbítja a hivatal a javaslatot a Pest Megyei Önkormányzatnak. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint Szőke Mátyás méltó lenne erre a címre, mert megszervezte 
annak idején, hogy legyen itt Visegrádon egy királyi palota. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás nem, volt, kérte, aki a 
javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

185/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Pest Megyei Közgyűlés által adományozható Pest 
Megye Díszpolgára címre Szőke Mátyást javasolja.  
  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
9. tsp: „Az év családja Pest Megyében” díj pályázatára személyi javaslat tétel 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Az előbbihez hasonló felhívás érkezett szintén Pest Megye 
Önkormányzatától, az intézményvezetőknek is továbbításra került a felhívás és erre Dobó 
Istvánné óvodavezetőtől érkezett egy javaslat a Félegyházi családra vonatkozóan. 
 
Mezei Anna: Elmondta, ő az egész pályázati kiírással nem ért egyet, mert véleménye szerint 
minden család fontos, nem célszerű senkit kiemelni.  
 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a javaslatot támogatja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

186/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Pest Megye Önkormányzata a Pest Megyei 
Területi Családügyi Tanács közreműködésével „Az év családja Pest megyében” című 
díjra a Félegyházi családot jelöli.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

10. tsp: Anyakönyvi helyiség 2. kijelölése 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 

Zeller Tibor: Elmondta, hogy a javaslatot ő vetette fel, mivel így egy szombaton egy időben 
2 esküvőt is lehetne tartani, hiszen az elmúlt időszakban sok probléma volt abból, hogy csak 1 
anyakönyve van a városnak, viszont anyakönyvvezető lenne több is. Így akkor több 
helyszínen lehetne egyszerre esküvőt tartani.  

 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Ahhoz, hogy még egy anyakönyv legyen, ehhez ki kell jelölni 
még egy anyakönyvi helyiséget. Véleménye szerint a Művelődési Házban lenne jó ezt a másik 
helyiséget kijelölni.  
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Hadházy Sándor: Mivel egyéb javaslat, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki ezzel 
egyetért, jelezze! 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
187/2009 (IX. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2. anyakönyvi helyiséget jelöl ki a 
Mátyás Király Művelődési Házban. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
11. tsp: Lendvai János telekalakítási kérelme 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: Ismertette a Városfejlesztési Bizottság véleményét és javasolja az 
előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását. 
 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

188/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Lendvai 
János visegrádi lakos az önkormányzat tulajdonát képező 473 hrsz-ú ingatlanból kb.52 
m² és a 757 hrsz-ú ingatlanból kb.133 m² területet megvásároljon és saját ingatlanához 
csatoljon 3.000.- Ft/m² áron. A szükséges geodéziai mérések és a telekegyesítés 
lebonyolítását és költségeit a vevő, Lendvai János vállalja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
12. tsp: Pereszlényi Hilda csatorna rákötési hozzájárulás kérelme 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: A Városfejlesztési Bizottság hosszasan tárgyalta ezt a kérést. Mivel a testület 
egy korábbi döntésének megfelelően felvállalta azt, hogy támogatni kívánja az ilyen jellegű 
csatorna rákötéseket, ezért a Bizottság támogatja ezt a kérdést. Azonban javasolja a Bizottság, 
hogy a jövőben írják elő azt, hogy nem elkészült ráköltéseket támogatnak, hanem a terv 
fázisban lévőket és ezt a Visegrádi Hírek hasábjain is meg kell jelentetni.  
 
Hadházy Sándor: Ezzel a jövőbeni javaslattal egyetért. Véleménye szerint  a jövőben a 
környezetterhelési díjból lehetne finanszírozni az ilyen kérelmeket. Az ebből származó 
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bevétel éves szinten kb. 1 millió forint egyébként. A Visegrádi Hírekben pedig jelenjen meg 
egy értelmező felhívás erre vonatkozóan.  Kérte, aki támogatja Pereszlényi Hilda kérelmét, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

189/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy  Pereszlényi 
Hilda Visegrád, Mátyás király utca 88.(834/2 hrsz.) szám alatti lakos kérelmére a 
szennyvízcsatorna-rendszerre való rákötést az Önkormányzat   200.000.- Ft, azaz 
kettőszázezer forint összeggel támogassa a költségvetés céltartalék terhére. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
13. tsp: Duna-vértes Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okirat módosítás 

elfogadása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 

- Eőry Dénes elhagyta az üléstermet –  
 
Hadházy Sándor: Itt ugyanaz a helyzet, mint a polgármesteri hivatal és intézményei alapító 
okirat módosítása esetén, a Duna-Vértesnél is szükséges volt a hiánypótlásoknak és a TEÁOR 
számok változásának eleget tenni.  
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérte, aki a módosítással 
egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

190/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás törvényi változások miatt módosított Alapító Okiratát 
és Módosító Okiratát elfogadja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
14. tsp: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységéről 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. 
 

15. tsp: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
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Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

191/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
16. tsp: Danubiana Televízió támogatás kifizetés kérelme 

 
Gerstmayer Beáta: Ismertette a testület részére is továbbított levélben foglaltakat. Elmondta, 
hogy a Danubiana Televízió (korábban Dunakanyar TV) a műsor továbbító meghibásodása 
miatt egy ideje már nem tudja a az önkormányzatokkal szerződésben vállalt kötelezettségét 
teljesíteni, vagyis nem tud műsort szolgáltatni. A forgatásokat, melyeket a televízió vállalt, 
azokat leforgatta, de az adásokat nem tudták leadni. Ezért néhány támogató önkormányzat, 
köztük Visegrád is leállította, a költségvetésben egyébként már megszavazott összeg 
folyósítását. Idő közben  a  Dunakanyar Informatikai Kft. értékesítette a Magyar Telekom 
részére a kábelhálózatot, akik december 1-től fognak működni, akik egy szerződésben már 
vállalták, hogy a helyi TV működni fog várhatóan ettől az időponttól. Viszont ha addig is a 
TV nem kapja meg az önkormányzatoktól a támogatást, akkor be kell zárni, nem fog tudni 
tovább működni.  
 
Hadházy Sándor: Mi lesz azokkal a felvételekkel, melyek rendelkezésre állnak, de nem 
kerültek adásba? 
 
Balázs Csilla: Az összes felvétel rendelkezésre áll, gyakorlatilag bármikor eltudják kezdeni 
az adást, viszont a TV teljesen lenullázta magát, így nem tudja folytatni a munkát. Azt 
szeretné tudni, hogy mi a szándéka a városnak a TV-vel? 
 
Hadházy Sándor: Az a probléma, hogy a korábban jól működő finanszírozás nem jól 
működik a Dunakanyar Informatikai Kft-től.  
 
Balázs Csilla: Elmondta, hogy a TV az idei évben sem várt több finanszírozást a Kft-től. 
Viszont az végképp nem volt bekalkulálva, hogy nem továbbítják az adást.  
 
Dobri Imre: Javasolta, hogy a felvett anyagokat adja át a TV például DVD formában a 
támogatásért cserében. 
 
Hadházy Sándor: Ez szerződés módosítás kérdés, de valóban főleg a millenniumi évben 
felvett archív anyagokra a városnak szüksége van.  
 
Gerstmayer Beáta: Véleménye szerint az önkormányzatoknak kellene vezetői szinten 
nyomást gyakorolni a szolgáltatóra műsorszolgáltatás tekintetében.  
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Hadházy Sándor: Véleménye szerint ezt az önkormányzatok sem fogják tudni érvényesíteni.  
 
Balázs Csilla: A hírközlésről szóló törvényt sértik folyamatosan, tehát jogilag törvénysértő 
magatartást tanúsítanak, a TV 6 hétig várt türelmesen, de azóta sem történt semmi. A 
Hírközlési Hatóságnál lehetne eljárást kezdeményezni, de ez egy hosszabb folyamat, tehát 
véleménye szerint itt a nyomásgyakorlás lenne a jobb megoldás. Eddig azért nem tett jogi 
lépéseket, mert bízott abban, hogy visszaállítják a műsor szolgáltatást.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, javaslatot fog tenni arra, hogy hívják össze az érintett 
polgármestereket.  
 
Balázs Csilla: Igen, csak itt már olyan finanszírozási problémái vannak a TV-nek, hogy ha 
nem kapnak pénzt, akkor az embereket is el kell küldeni.  
 
Hadházy Sándor: Ebben az évben májusig már fizetett az önkormányzat. 
 
Dobri Imre: Javasolta, hogy a 3. negyedévi támogatás kerüljön kifizetésre a Millenniumi 
rendezvények felvételeinek szerkesztett változatainak fejében.  
 
Hadházy Sándor: Tehát akkor a javaslat az, hogy szeptember 30-ig bezárólag legyen 
kifizetve a támogatás. Cserébe a forgatások anyagáért. 
 
Bártfai István: Egyetértett a javaslattal.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

192/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Danubiana Televízió 
Műsorszolgáltató Nonprofit Kft részére 2009. szeptember 30-i határidővel kifizeti a 
2009. évi költségvetésben betervezett támogatási összeg első ¾ évre eső összegét.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 30. 

 
17. tsp: Visegrád „millenniumi logó” használatának engedélyezése 

Előterjesztő: Dobri Imre alpolgármester (szóbeli) 
 
Dobri Imre: Ismertette a Magyar Turista Egyesület Zsitvay Osztályának Visegrádi Asztala és 
a Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete kérelmét a „millnniumi logo” használatának 
engedélyezésére vonatkozóan. A tervet a Kacsán Györggyel egyeztetni fogják. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy elviekben minden ilyen kérelemmel egyetért, de ezt most nem 
fogja támogatni, mert amikor tavasszal ő egy ilyen hasonló kérelemmel ált elő a Kis Visegrád 
rendezvény kapcsán, akkor senki nem szavazata meg a használatot. 
 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért a javaslattal, ezt 
jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete 9 igen  1  tartózkodással és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

193/2009 (IX. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete engedélyt ad a Magyar Turista Egyesület Zsitvay 
Osztályának Visegrádi Asztala és Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete számára, 
hogy az „Ex Visegrado, paradiso terrestri” címmel teljesítménytúra sorozat alkalmával 
Visegrád Város millenniumi logojával ellátott kitűzőt készíttessen. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kalotai Árpád: Jelezte, hogy korábban szó volt arról, hogy létrehoznak egyrészt egy 3 tagú 
bizottságot, akik az ilyen jellegű kérelmeket elbírálják, illetve, hogy egy konkrét szabályzatot 
alkotnak erre vonatkozóan. 
 
Hadházy Sándor: Megkérte Gróf Pétert, hogy a Közművelődési Bizottság dolgozza ki ezt a 
javaslatot.  
 

18. tsp: Egyebek 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy lakossági képviselői fogadóórát tartott Szentgyörgypusztán. A 
következő igények, kérések merültek fel a lakosság részéről:  

a. rendőrségi beszámoló  
b. szennyvízcsatorna létesítése a Somfa utcában a felújítással együtt 
c. a Visegrádi helyiségtábla áthelyezéséből adódó problémák hangzottak el 
d. mi az elképzelése a városnak ezzel a városrésszel 

 
Hadházy Sándor: Ezzel a városrésszel az a helyzet, hogy sokan nem ide vannak 
bejelentkezve, viszont életvitelszerűen itt töltik az év nagy részét, ebből kifolyólag 
visegrádinak gondolják magukat, viszont a hivatal ezt másképpen látja a papírokból.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint azért lehet, hogy egy kis elbeszélgetés kapcsán 
átjelentkeznének ide.  
 
Hadházy Sándor: Mivel egyebekben más hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és 
az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester              jegyző 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   23/2009. 
Határozatok száma:  198-219/2009. (X. 29.) 
Rendeletek száma:  -   
   
     
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2009. október 29-én megtartott  nyílt üléséről  

 
 
 

1. Beszámoló a 2009. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok rendezvényről 
2. Dr Balázs Mária Anna házi- és gyermekorvos beszámolója 
3. Óvoda bővítés ügye 
4. Iskolabusz beszerzés 
5. Beszámoló a Millenniumi Rendezvényekről 
6. Környezetvédelmi program 
7. Fellegvár Parking Kft. szerződés módosítása 
8. Bátka Szabolcs körzeti megbízott kinevezése 
9. Önkormányzat új közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása 
10. Jegyző helyettes részére útiköltség térítés megállapítása 
11. Tulajdonosi hozzájárulás Fő u. alsó szakaszának földkábelezése ügyében 
12. Vaik Mónika kérelme lakásvásárlási célú visszatérítendő kamatmentes 

támogatásra 
13. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységről 
14. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
15. tsp: Árvízvédelmi pályázattal kapcsolatos lakossági fórum megtartása 
16. Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

előterjesztéseinek elfogadása 
Kistérségi közoktatási referens alkalmazása 
Leányfalui jégpálya fenntartásának támogatása, valamint a szentendrei V8-uszoda 
fenntartásának támogatása 
Aquavity – Pilisi Tekergő program támogatása 
ASP központ kialakítására kiírásra kerülő pályázatról 
Kistérségi térfigyelő rendszer kiépítése 

17. Visegrád Városközpont kialakítására tervezési szerződés elfogadása 
18. Ifjúsági Alap felosztása 
19. Egyebek 

Ifjúsági Alap elbírálása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 29-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád  
Dobri Imre 
Eőry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Zeller Tibor 
 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Kőszegi Géza jegyző 
   
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Gábris Gabriella 
 

 
 
Meghívottak: 
     Cseke László – Pro Visegrád Kft. ügyvezetője 
     Balázs Mária Anna háziorvos 
 
 
Távol maradt:     

Bártfai István 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

 



 3 

Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött napirendhez képest a 
következő kiegészítéseket javasolta: Szociális intézet kialakítása, gépjármű beszerzés, a 
következő a Városközpont tervezési szerződés ajánlat tárgyalása, Kistérségi előterjesztések 
megtárgyalása és végül egy Lakossági fórum összehívása árvízvédelmi fejlesztés tárgyában. 
Mivel további javaslat nem volt, kérte, aki a kiegészítésekkel egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
198/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendét az alábbi napirendekkel egészíti 
ki: 
- Szociális intézet kialakítása, gépjármű beszerzés- pályázat 
- Városközpont tervezési szerződés ajánlat megtárgyalása 
- Kistérségi előterjesztések megtárgyalása 
- Lakossági fórum összehívása árvízvédelmi fejlesztés tárgyában 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki az így kiegészített napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
199/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét a kiegészítésekkel együtt 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
- Eőry Dénes képviselő megérkezett- 
 
Napirend előtt: 
 
Bozóki Mariann iskolaigazgató meghívta a Képviselő-testület tagjait az iskolában 
megrendezésre kerülő Áprily napok rendezvény programjaira. 
 

1. tsp: Beszámoló a 2009. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok rendezvényről 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Ifj. Cseke László: Elmondta, hogy a beszámolóját nem kívánja kiegészíteni csak amennyiben 
kérdés van. Bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták. 
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Eőry Dénes: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a beszámolót, a 
munkát megköszönve elfogadásra javasolja, bízva abban, hogy a jövőben is hasonló 
színvonalra számíthatunk.  
 
Hadházy Sándor: Hogyan oszlott meg idén a gyermek és felnőtt létszám? Hogyan látja a Kft 
a jövőt, tehát lesz-e helyszíne a rendezvénynek? Sikerült-e megállapodást kötni a tribün építő 
Compack Bau Kft-vel? A lengyel küldöttséggel nagyon jó az együttműködés, lát-e okot arra, 
hogy ezt a kapcsolatot magasabb szintre emeljék? Lát-e lehetőséget arra, hogy hosszú távon 
kiszámítható pályázati támogatásokkal stabilizálják a rendezvényt? 
 
Ifj. Csek László: A gyermek és felnőtt jegyek alakulását 5 évre visszamenőleg megnézték és 
ez nagyjából egységes volt, ezért merték javasolni azt, hogy egy jelképes, 100 Ft-os 
összegben állapítsák meg a gyermek jegyek árát és 200 Ft-al emeljék meg a felnőtt jegy árát. 
Ennek következményeképpen a jegybevétel nem lett kevesebb, sikerült tartani az elmúlt évek 
szintjét, 17-18 MFt-ot, viszont jó volt az intézkedés visszhangja, a gyermek jegyek jelképes 
összegére vonatkozóan.  
A dísztribün, ami elkészült a palotában a jövő évi rendezvényre tetőt is kap majd, de már így 
is minőségében sokat lendített a rendezvény színvonalán. A Compack Bau-val még az a 
szerződés van érvényben, amit Koncz Áronék kötötte, ebben már nem szerepel bérleti díj a 
tribünért. Ebben az szerepel, hogy ők egész évben tárolják, illetve a Palotajátékokra felépítik, 
valamint az is lehetséges, hogy amennyiben más rendezvényre szeretné a város igényelni a 
tribünt, akkor azt megkapja, de ezt fél évvel előtte jelezni kell. A tribün karbantartása is 
folyamatos. Véleménye szerint korrekt az együttműködés a cég részéről.  
A Lengyel kapcsolatot véleménye szerint érdemes volna tovább fejleszteni. A következő 
Palotajátékokra meghívják a polgármesterüket és így szépen lassan építeni lehet ezt a 
kapcsolatot.  
A pályázatok illetve az abból befolyó összegek még mindig nagyon bizonytalanok. Nem lehet 
tudni mikor írják ki, minden évben valamilyen változás van. Nem kapnak könnyítést azok a 
pályázók sem, akik már évek óta bizonyítanak a rendezvényszervezés terén. Elmondta, hogy a 
Kft. pénzügyi helyzete jelenleg szilárd, de azt nem tudja megmondani, hogy a következő 
évben hogyan alakul, mert ez sok mindentől függ.  
 
Hadházy Sándor: Mérhető-e a rendezvény turisztikai hatása a Dunakanyarra vonatkozóan? 
 
Ifj. Cseke László: Véleménye szerint ez abszolút kimutatható. Tudva levő, hogy például 
szállást már előre 1 évvel le kell foglalni a Palotajátékok idejére.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
megköszönte a rendezvény színvonalas lebonyolítását, illetve a beszámolót. Kérte, a 
testületet, aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
200/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évi Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékokról szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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2. tsp: Dr Balázs Mária Anna házi- és gyermekorvos beszámolója 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Dr Balázs Anna Mária: Elmondta, hogy nem a beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván 
tenni, amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszol. 
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság már régebben megtárgyalta a beszámolót, 
akkor részletesen ismertette az észrevételeket, ezt most nem kívánja megismételni. A kérés az 
volna, hogy amikor aktuális a beszámoló megtárgyalása, akkor próbáljon meg a doktornő 
időpontot egyeztetni a testülettel, hogy részt tudjon venni az ülésen és ne novemberben 
kelljen megtárgyalni az elmúlt év beszámolóját.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a szűrővizsgálatok véleménye szerint rendkívül fontosak, 
annak érdekében, hogy minél több beteget tudjanak kiszűrni még idejében.  
 
Dr Balázs Anna Mária: Ismertetett néhány statisztikai adatot Visegrádra vonatkozóan. 
 
Hadházy Sándor: Mit tehetne az önkormányzat, annak érdekében, hogy javulás 
mutatkozzon? 
 
Dr Balázs Anna Mária: Elmondta, hogy nagy segítség lenne, ha a jövőben a vérvizsgálatot 
Szentendrén lehetne intézni, mert várhatóan a jövő évtől nem fogja tudni vállalni a 
laborvizsgálatot Vácon intézni. Szentendrén azonban nem voltak túl segítőkészek, tehát jó 
volna, ha valamilyen nyomásgyakorlással ezt el lehetne intézni, hogy 1 héten egyszer ott 
lehessen a visegrádi lakosoknak vérvizsgálatot végeztetni. Elmondta, hogy a Visegrádi kórház 
igazgatójával is próbált beszélni ez ügyben, de ők azt mondták, hogy ez azért nem lehetséges, 
mert a laborvizsgálatok költsége a korházat terhelné, tehát ez érthető. Viszont Visegrád 
területileg Szentendréhez tartozik. Tehát az ottani labor igazgatójához kellene fordulni ez 
ügyben. A betegek egyébként úgyis oda mennek egyesével, csak kivárják a sort és 
visszamennek mégegyszer az eredményért. Ezt lehetne kiküszöbölni, ha egy héten egyszer 
befogadnák a vérmintákat tömegesen.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy megpróbál ez ügyben tájékozódni és segítséget kérni.  
 
Dr Balázy Anna Mária: Jelezte, hogy az orvosi rendelőben kialakított belső mosdó még 
nincs befejezve, kérné, hogy ez ügyben történjen előrelépés. 
 
Hadházy Sándor: A hivatal részéről átfognak menni és megnézik, hogy mit kell még 
csinálni. Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
201/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a háziorvos 2008. évi  beszámolóját 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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3. tsp: Óvoda bővítés ügye 
Előterjesztő: Gróf Péter Közművelődési Bizottság elnöke (szóbeli) 
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a bővítés ügyében történt egy bejárás a hivatal részéről, a munka 
megkezdődik, az ütemezésről beszéltek Eőry Dénes képviselő úrral.  
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet, hogy a megbeszélteknek megfelelően a 
terembővítés a novemberi hónapban megtörténhet. Elmondta, hogy most jelent meg egy 
pályázati lehetőség óvodai férőhely bővítés címen, ezért azt javasolja, hogy erre 
mindenképpen nyújtson be pályázatot az önkormányzat. A pályázatíró Aditus Kft-vel 
áttekintették a helyzetet, akik azt javasolják, hogy az óvoda padlásterét alakítsák ki a bővítés 
kapcsán. A pályázat benyújtási határideje nagyon szoros, 2009. november 30-a, ezért ingatlan 
vásárlást addig nem lehet lebonyolítani, úgy, hogy még engedélyezési tervek is készüljenek 
addig.  
 
Dobó Istvánné: Elmondta, hogy a tetőtér beépítésről már korábban is volt szó, ez egy reális 
lehetőség.  
 
Hadházy Sándor: A főépítész úrral konzultálva biztosan lesz olyan tervező, aki elvállalja a 
szoros határidő ellenére is a tervezői feladatokat. Azt gondolja, hogy a tervezővel úgy lehetne 
megállapodni, hogy amennyiben sikeres lesz a pályázat, akkor a második fordulóban a kiviteli 
tervezésnél tud majd az önkormányzat többet fizetni, de az első fordulóban csak nyomott 
árakkal lehetne dolgozni, mivel nem biztos, hogy sikeres lesz a pályázat. Úgy gondolja, hogy 
az óvoda bővítése elkerülhetetlen, hiszen Visegrádon a gyermek létszám növekvő tendenciát 
mutat és amennyiben a jövőben fel kell venni 2 éves kortól is a gyermekeket, akkor ez még 
inkább indokolt lehet. Tehát, ha a testület ezzel egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
induljon a pályázaton, akkor azonnal megkezdődhet az előkészítés és a tervezőkkel egy újabb 
rendkívüli ülés keretében, a jövő héten tudnának foglalkozni. Ezen kívül tájékoztatta 
testületet, hogy bölcsőde létesítésére is van lehetőség pályázni, egyrészt egy meglévő épület 
átalakítására, vagy új bölcsőde építésére. Véleménye szerint ezen el kellene gondolkodni, 
mivel a környéken talán csak Szentendrén, illetve Esztergomban van bölcsőde. Jelenleg 17 
olyan szülő van Visegrádon, akinek a közel jövőben bölcsődés korú gyermeke lesz és igény 
volna a bölcsődére. Egyeztetést folytatott Dunabogdány polgármesterével is, aki az 
együttműködéséről biztosította. Előrebocsátotta, hogy természetesen ezt az intézményt fönn 
kell majd tartani és az állami finanszírozás erre sem ad megfelelő keretet, tehát ez 
mindenképpen pénzbe fog kerülni az önkormányzatnak, ha úgy döntenek, hogy bölcsődét 
létesítenek. Úgy gondolja, hogy a nem visegrádi igénybevevőktől esetlegesen valamilyen 
költségtérítés felszámolható lenne.  A helyszín tekintetében véleménye szerint két lehetőség 
van, az egyik a Mozi köz folytatásában, az ún. Csekő telek hátsó részén, a leendő 
városközpont területén, a másik a Széchenyi utcai kemping első része.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint is az óvoda bővítés szükséges. A bölcsődéről viszont még 
egy kicsit többet kellene beszélni, tehát javasolja, hogy a jövő héten vagy bizottsági szinten 
vagy esetleg testületi ülés keretében beszéljék át részletesebben, hogy ezt eltudja dönteni a 
testület.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy a következő héten egy rendkívüli ülés keretében meghívná 
a tervezőket is és részletesen átbeszélnék mindkét pályázati lehetőséget. Javasolta, hogy 
külön-külön határozatban döntsenek a két lehetőségről. Tehát javasolja egy elvi nyilatkozat 
elfogadását, arra vonatkozóan, hogy a testület az óvoda bővítésével az önkormányzat egyetért, 
és a jövő héten egy testületi ülés keretében a tervezővel egyeztetve érdemi döntés születhet. 
Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
202/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete az óvoda bővítésével elviekben egyetért, a részletek 
tekintetében egy rendkívüli testületi ülés keretében a tervezővel egyeztet. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A bölcsőde vonatkozásában hasonló döntést lehet most hozni.  
 
Kalotai Árpád: Jelezte, hogy a bölcsőde vonatkozásában jó volna, ha a fönntartásra 
vonatkozóan is készülne egy anyag a jövő hétre.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a bölcsőde vonatkozásában egyetért a javaslattal, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
203/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete a bölcsőde létesítésével elviekben egyetért, a 
részletek tekintetében egy rendkívüli testületi ülés keretében a tervezővel egyeztet. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 4. tsp: Iskolabusz beszerzés 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mint ismert 19, 6 M Ft-ot nyert az önkormányzat az iskolabusz 
beszerzésre. Elmondta, hogy felkérte Petőcz László urat, aki autóbuszvezető, hogy segítsen az 
önkormányzatnak ennek a döntésnek az előkészítésében. Az előterjesztésből minden lényeges 
információ kiderül. 
 
Petőcz László: Elmondta, hogy mivel az elkészített anyag nem tartalmaz használt 
autóbuszokat, ezért ennek is utána nézett. A kínálat igen tág, azonban ezeknél különös 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a törvényi feltételeknek megfeleljenek. Elmondta, hogy az 
iskolabusz menetrendjének kialakítása után gyakorlatban is végigjárta az útvonalat és a 
leírtaknak megfelelően +/- 5 perccel tartható.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy alapvetően – mint azt már korábban is jelezte – a busz 
beszerzésével kapcsolatban több aggálya is van. Ez vonatkozik a menetrendre, a busz 
fenntartására és a busz egyéb használatára is, tehát a bevételszerzésre.  
 
Hadházy Sándor: Az iskola busz beszerzése főként arra irányul, hogy meg tudják tartani a 
gyermeklétszámot a visegrádi iskolában, tehát ez sokkal fontosabb kérdés, mint, ahogyan 
elsőre látszik. Úgy gondolja, hogy pénzügyileg is fontos egy ilyen szolgáltatás és a 
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gyermekek biztonsága érdekében is. Ezen kívül még sok egyéb szállítási feladat megoldható, 
így a kihasználtságával sem lesz probléma. Javasolja, hogy inkább új buszt szerezzenek be és 
ne használtat.  
 
- Zeller Tibor képviselő megérkezett- 
 
Eőry Dénes: Jelezte, hogy amennyiben van rá lehetőség, akkor szeretne a Városfejlesztési 
Bizottság keretein belül ezzel a kérdéssel foglalkozni az elkövetkezendő 2 hétben, mert 
véleménye szerint az előterjesztésben leírtaktól létezhetnek még kedvezőbb megoldások is. 
Így nagyobb választási lehetőség kerülhetne a testület elé.  
 
Bozóki Marianna: Jelezte, hogy szeretné megismerni az előterjesztést, a menetrenddel 
együtt, hogy konstruktívan tudjon esetleg hozzájárulni a legmegfelelőbb döntéshez.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, hogy ebben a munkában a Városfejlesztési Bizottsággal együtt 
vegyen részt az iskola és Petőcz László is.  
 

5. tsp: Beszámoló a Millenniumi Rendezvényről 
Előterjesztő: Dobri Imre alpolgármester (írásbeli) 
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottságban már 2 alkalommal tárgyalták az eddig 
lezajlott eseményeket, de sok olyan dolog van még, ami nem zárult le, illetve lesznek még a 
millennium keretében programok az év hátralevő részében. Az előzetes költségvetéshez 
igazítottak minden kiadást, illetve az egész rendezvény sikeressége azon múlott, hogy 
viszonylag sok pályázati pénzt sikerült szerezni, de ezek kötelezettségeket is vontak maguk 
után. Tehát a támogatások egyben azt is meghatározták, hogy mire lehetett költeni a pénzt. 
Elmondta, hogy az is látszik a beszámolóban, hogy messze túllépték azt a 34 MFt-os keretet, 
ami meghatározott az önkormányzat, viszont a túllépést pályázatokból tudták ellentételezni. A 
Pénzügyi Bizottsággal áttekintették a kiadásokat, bevételeket, és egyenlőre úgy néz ki, hogy 
800 ezer forintos eltérés van, ami nem éri el a 2%-ot. Természetesen vannak még nyitott 
kérdések, mint például a Pest Megyei Önkormányzattól, illetve Esztergomtól várható nagyobb 
támogatási tételek, melyek még nem folytak még be. Egy nagyobb tervezett esemény van 
még  az év végén, a városi disznótor, mely ha sikerül, akkor ebből a Pénzügyi Bizottság 
javaslata alapján hagyományt is lehetne teremteni. További javaslata volt még a Pénzügyi 
Bizottságnak, hogy a második alpolgármesteri státuszt szüntesse meg az önkormányzat, 
valamint, hogy a pénzügyi elszámolás jelenjen meg a Visegrádi Hírekben. Ez utóbbi 
javaslatot természetesnek veszi.  
 
Hadházy Sándor: Nagyon sok pozitív visszajelzést kapott a rendezvénnyel kapcsolatban a 
környékbeliektől, és a sajtóból is ez hallatszott vissza. Véleménye szerint színvonalas műsort 
sikerült összeállítani és elmondható, hogy nagy jó hangulat alakult ki. Kifejezte köszönetét 
mindenkinek, aki a rendezvény lebonyolításában, szervezésében részt vett. Rendkívül nagy 
teher volt Dobri Imre alpolgármester úron és Gróf Péter képviselő úron. Megköszönte 
továbbá Mezei Anna képviselő asszonynak, Kalotai Árpád alpolgármester úrnak, Zeller Tibor 
képviselő úrnak, Kiss Károly képviselő úrnak különösen a Kis Visegrád találkozó 
lebonyolítását és Eőry Dénes képviselőnek a közreműködést. Összességében elmondható, 
hogy a rendezvénynek komoly hatása volt  Visegrád turizmusára. Elmondta, hogy Pest Megye 
Önkormányzata 10 MFt-os támogatására határozott ígéretet kapott, amennyiben ez az idei 
évben befolyik, akkor a kitűzött költségkereten belül lehetne zárni az eseménysorozatot.  
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy úgy gondolja, hogy az egész rendezvénysorozat lebonyolítása 
valóban sikeresnek mondható, jól sikerült.  Kiemelte a civil kezdeményezésen lapuló 
Szentháromság szobor állítását, illetve az ennek kapcsán kialakított tér létrehozását, ami 
véleménye szerint jelképezi az egész évet az összefogás jegyében.  
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Mezei Anna: Egyetértett az előtte szólókkal a rendezvény színvonalára vonatkozóan. 
Hozzátette, hogy a Pénzügyi Bizottság 20. számú véleményében megfogalmazott 9. pontra 
reflektálva városban valóban egy kicsit elhanyagoltak a középületek és a magán házak is, 
ezért erre valamilyen módon fel kellene hívni a figyelmet. 
 
Zeller Tibor: Összefoglalva valóban jónak mondható a rendezvény lebonyolítása, bár lehetett 
volna jobban is szervezni a programokat, mert az alapvetően várható volt, hogy augusztus 
20.-a után már nagyon gyér lesz a látogatottság. A jövőre vonatkozóan ebből le kell vonni a 
konzekvenciát. Véleménye szerint jövőre valamikor augusztus 20.-a körül kellene 
koncentráltan, jó programokkal egy 3 napos városnapi rendezvényt tartani. Az Életfa 
környezetét pedig rendezni kellene és legalább egy táblát ki kellene helyezni, hogy az arra 
járók informálva legyenek.  
 

- Kiss Károly képviselő távozott az ülésteremből – 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, javasolta, hogy a 
beszámolót fogadják el, kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
204/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Millenniumi Év eseményeiről szóló beszámolót 
elfogadja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
6. tsp: Környezetvédelmi program  

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Kötelező egy környezetvédelmi programot kialakítania az 
önkormányzatnak, mert amennyiben pályázni kell a jövőben, akkor ez szükséges hozzá. Több 
helyről kért be a hivatal ajánlatot, melyek között igen nagy különbség mutatkozik az árban, de 
javasolja, hogy a legolcsóbb ajánlatot, a Pannon Natura Kft.-t válasszák. Kérte, aki ezzel 
egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
205/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Visegrád Város önálló 
környezetvédelmi programjának elkészítésével a benyújtott árajánlatok alapján 
megbízza a Pannon Natura Kft-t, hozzájárul a szerződés megkötéséhez az ajánlatban 
szereplő 493.000,- Ft+Áfa összegben. 
 
Felelős: polgármester      Határidő: ülést követően azonnal 
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7. npr: Fellegvár Parking Kft. szerződés módosítása  

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: A Fellegvár Parking Kft kéri, hogy a megállapodást további 2 évre 
hosszabbítsa meg velük az önkormányzat, valamint levelükben leírják, hogy a korábbi 
rendőrségnek nyújtott támogatást változatlan formában nem tudják vállalni, ezért a 2009 és 
2010-es évekre csak 260.000,. Ft támogatást tudnak vállalni. Véleménye szerint ennek 
megfelelően az önkormányzat is ilyen feltételekkel tud megállapodást kötni a rendőrséggel.  
Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a 
megállapodás módosítását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
206/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fellegvár Parking Szolgáltató 
Kft-vel fennálló megállapodását a továbbiakban 2 évre meghosszabbítja. A támogatási 
összeg a 2009. és 2010-es évekre vonatkozóan 260.000,- azaz kettőszázhatvanezer 
forintra módosul évente.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
8. Bátka Szabolcs körzeti megbízott kinevezése 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mint ismeretes a körzeti megbízott 1 éves próbaidőt teljesített és  a 
parancsnoka megvan elégedve a munkájával ,ezért szeretné kinevezni Bátka Szabolcsot. 
Azonban szeretné kikérni az önkormányzat véleményét, hogy hogyan látja a körzeti 
megbízott eddigi munkáját? 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy sajnos neki még nem volt alkalma megismerni személyesen, 
véleménye szerint elvárható lett volna, hogy bemutatkozzon a turisztikai szereplők körében, 
ha bármi baj vagy probléma van, akkor tudják, hogy kihez forduljanak. 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy ez idáig, ha bármi probléma felmerült és szükség volt rá, akkor 
perceken belül ott volt a helyszínen és tette a dolgát. A nyaraló területen pedig a többi 
rendőrrel közösen még betörőket is elfogtak, tehát véleménye szerint az elmúlt évben 
eredményeket ért el.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, aki 
támogatja a kinevezést, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

207/2009 (X.29.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Bátka Szabolcs körzeti 
megbízott kinevezésével. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
9. Önkormányzat új közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A Közbeszerzési törvény változása miatt kellett változásokat átvezetni a 
szabályzaton.  
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy a Bizottság nem alakított ki ezzel kapcsolatban véleményt.  
 
Dr Kőszegi Géza: Elmondta, hogy átnézte az anyagot, a legfontosabb azt kiemelni, hogy a 
közösségi értékhatárok nem változtak. Közösségi irányelveket vettek át a jogorvoslatoknál. 
Egy fontosabb változás van az eredménytelenségi szabályzatra vonatkozóan, melyet 
ismertetett.  
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérte, aki elfogadja a 
szabályzat módosítását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
208/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Visegrád Város 
Önkormányzatának módosított és egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési 
szabályzatát elfogadja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
10. tsp: Jegyző helyettes részére útiköltség térítés megállapítása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: Tájékoztatta a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, mindenképpen 
támogatja, hogy a probléma megoldásra kerüljön. De javasolja, annak megvizsgálását, hogy a 
törvény szerint adható 9 Ft-os térítésen felül, ami a tényleges költségek negyedét teszi ki, - 
tehát a 45. 000 Ft-ból 15.000 Ft-ot jelent – hogyan számolható el jogszerűen a további 
hiányzó 30.000 Ft, kiküldetési rendelvényen. Mert ebben az esetben járulék mentes lenne és 
nem kerülne 120 ezer forintba a 45 ezer forint az önkormányzatnak. Tehát a Bizottság ezt a 
költséghatékonyabb megoldást javasolja, viszont ennek utána kellene nézni.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy amikor az előterjesztést meglátta ő maga is megdöbbent 
azon, hogy ennek ilyen költségvonzata van, de hivatalosan és jogszabályszerűen ennek ez az 
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egy lehetősége van és jogszabálysértő megoldást nem tud támogatni, illetve felvállalni. 
Megfontolásra javasolja, hogy a 9 Ft/km átalány szabályosan adható, így ezt kapja meg a 
jegyző helyettes, ami havi 15.000 Ft-ot jelent, és akkor már az ezen felül eső 30.000 Ft-ot kell 
felbruttósítani, olyan módon, ahogyan ez az előterjesztésben szerepel. Így akkor már kb. 
30.000 Ft-os nyereség érhető el. Elmondta, hogy közösen fognak gondolkodni abban, hogy 
hogyan lehet ezt megfelelő módon megoldani. Elmondta, hogy volna egy olyan pályázati 
lehetőség, hogy az önkormányzat gépkocsit tudna beszerezni, akkor megoldható lenne az, 
hogy egyrészt a jegyző úr azzal járjon munkába, másrészt a szociális ebédkihordás kérdése is 
megoldódhatna. Így akkor csak ténylegesen benzinköltség maradna fönn. Röviden ismertette 
a pályázati lehetőséget, melyet a következő testületi ülésen lehetne a tervezőkkel, illetve a 
pályázatírókkal közösen átbeszélni, a beadási határidő december 1. Tehát a jegyző úr 
költségtérítésével kapcsolatban addig átmeneti megoldásként a fent ismertetett javaslatát 
javasolja elfogadni.  
 
Dr Kőszegi Géza: Elmondta, hogy költségtérítés számításánál a jelenlegi lakóhelyét, 
Csillaghegyet jelölték meg, noha a bejelentett lakcíme Remeteszőlős. Elmondta, hogy 
amennyiben a fizetéséből lejön a havi benzinköltség, akkor az nem elegendő a családja 
eltartására.  
 
Zeller Tibor: Akkor miért nem lehet Remeteszőlőstől számítani a 9 Ft-os térítést? 
 
Hadházy Sándor: Ez nem volna elfogadható. Javasolta, hogy most fogadják el az ő fentebb 
ismertetett javaslatát, de a könyvvizsgálóval megvizsgáltatja a későbbiek folyamán, hogy mi 
az a maximum, amelyet biztonságosan és törvényesen ki lehet hozni ebből a rendszerből. 
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve más módosító javaslat nem volt, kérte, 
aki egyetért az által ismertetett módosítással, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
209/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr Kőszegi Géza helyettes jegyző 
munkába járásához szükséges költségtérítést az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
Munkába járásra saját gépkocsi használatával: Budapest Csillaghegy – Visegrád – 
Budapest Csillaghegy napi 75 km  x  9 Ft/km x munkanapok számával, kiküldetési 
rendelvényen való elszámolással 
Egyéb költségtérítés: nettó 30. 000,- Ft/hó 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
- Kiss Károly képviselő visszajött az ülésterembe –  
 

11. tsp: Tulajdonosi hozzájárulás Fő u. alsó szakaszának földkábelezése ügyében 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Mivel a témával kapcsolatban 
hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag,7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
210/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelem alapján hozzájárul a 
Visegrád 64/14 hrsz-ú közpark és az 55 hrsz-ú közterület (Fő utca) ingatlanok esetében a 
közcélú és közvilágítási hálózat átépítési engedélyeztetéséhez szükséges tulajdonosi és 
közútkezelői hozzájárulás megadásához. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
12. tsp: Vaik Mónika kérelme lakásvásárlási célú visszatérítendő kamatmentes 
támogatásra 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy számára igen nehéz döntésről van szó, mivel a kérelmező 
önkormányzati dolgozó, viszont nem talált itt Visegrádon olyan ingatlant, melyet 
finanszírozni tudna, ezért távol Visegrádtól kíván letelepedni. Amennyiben az önkormányzat 
ehhez támogatást nyújt, akkor ennek olyan üzenete van, hogy támogatja a Visegrádról való 
elköltözést. Az igazi probléma viszont azzal van, hogy innentől kezdve nehéz lesz nemet 
mondani, ha jönnek következő ilyen jellegű kérések.  
 
Eőry Dénes: A Pénzügyi Bizottság már többször is tárgyalta a kérést, melynek az volt az oka, 
hogy nem volt kellő információ birtokában. Az nem kérdés, hogy Vaik Mónika egy 
személyben problémamentesen nagyon jól vezeti a Gyámhivatalt, valószínűleg ez volt az oka 
annak is, hogy korábban a betervezett keretből jegyzői hatáskörben ő már kapott 500 ezer 
forint vissza nem térítendő lakásvásárlási támogatást. Erről azonban a Bizottság tagjai 
korábban nem tudtak, ezért is nehéz a döntés. 
 
Kiss Károly: A Bizottság elutasításának a fő indoka az volt, hogy kifelé nem támogat 
lakásvásárlást. De a végső döntést a testület hozza meg.  
 
Mezei Anna: Véleménye szerint az most a lényeges kérdés, hogy van-e rá pénz, vagy nincs? 
 
Hadházy Sándor: Az a helyzet, hogy nagyon komoly kintlévőségei vannak az 
önkormányzatnak és ezek likviditási problémákat okoznak. Ilyen például a Tourist Project 
2x10 MFt-ja, ilyen a Castrum 10 MFt-ja vagy éppen a Pest Megyei Önkormányzat beígért 10 
MFt-ja. 
 
Kalotai Árpád: Vaik Mónika itt akar továbbra is dolgozni, és megemlíti a levelében azt is, 
hogy vissza szeretne jönni Visegrádra lakni a későbbiekben, csak most olyan helyzetbe került, 
hogy segítségre van szüksége. Viszont a kintlévőségek miatt most nincs miből segíteni. 
Véleménye szerint ez a fő gond, nem az, hogy visegrádi-e az ingatlan. 
 
Eőry Dénes: Javasolja, hogy nézzenek pontosan utána, hogy mennyi összeg áll 
rendelkezésre, amelyet ki lehet fizetni erre.  
 
Zeller Tibor: Itt inkább a precedenstől lehet félni. 
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Hadházy Sándor: Véleménye szerint ezt a jövőben egy erre vonatkozó rendelet 
megalkotásával lehet kiküszöbölni. Viszont akkor minden évben egy összeget be kell tervezni 
a költségvetésbe.  
Zeller Tibor: Nem lehet esetleg olyan kamatfeltétellel adni neki kölcsönt, mint, amennyit az 
önkormányzat fizet a hitelfelvételért? 
 
Hadházy Sándor: Erre nem tud biztos választ adni. Javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság 
vizsgálja meg, hogy hogyan áll az önkormányzat pénzügyileg és esetleg tárgyaljanak a 
kérelmezővel is, hogy hátha meg tudnak állapodni más konstrukcióban. A következő ülésen 
visszatérnek a kérésre. 
 

13. tsp: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységről 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Röviden kiegészítette a tájékoztatóját. 
 

14. tsp: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dr Kőszegi Géza (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban, kérdés, iletve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag,7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
211/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
15. tsp: Árvízvédelmi pályázattal kapcsolatos lakossági fórum megtartása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az árvédelmi projekt kötelezően tartalmazza, hogy a lakosságot 
tájékoztatni kell a beruházásról. A kommunikációs terv tartalmazza a lakossági fórum 
összehívását. A tervező több időpontot is megjelölt, mely neki alkalmas, ezek közül a 
november 17. 18. 19. vagy 24. 25. a javaslat. Javasolta a november 18. szerdai napot, a 
Moziban. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
212/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megszavazza, hogy a „Duna-
menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” projekt előkészítési szakaszának egyik 
feladataként 2009. november 18. napján, 18 órakor lakossági fórumot tart a mozi 
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épületében, melyre a tervező Tér-Team Kft képviselőit hívja meg a lakosság 
tájékoztatása céljából. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
16. tsp: Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

előterjesztéseinek elfogadása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Kistérségi közoktatási referens alkalmazása 
 
Hadházy Sándor: A mai napon érkezett a Kistérségi irodából néhány témában megkeresés, 
melyekről a Kistérségi Társulás Tanácsa a legutóbbi ülésén döntött, erről szükséges most a 
tagönkormányzatoknak külön-külön döntést hozni. 
 
Dr Kőszegi Géza: Ahogyan a Kistérség előterjesztésében olvasható megalakult a Kistérségi 
Oktatási Tanács, és kérte a Kistérségi Tanácstól, hogy az eredményes munkavégzés 
érdekében 1 fő közoktatási referens alkalmazását hagyja jóvá. A Tanács ezt jóváhagyta és 10 
Ft/lakos település hozzájárulást szavazott meg. Kérik a határozati javalst elfogadását. 
 
Hadházy Sándor: Tehát ez Visegrádra nézve 18.000 Ft-ot jelent. Kérte, aki ezzel egyetért, 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
213/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadva a 
Kistérségi Tanács döntését, támogatja a kistérségi közoktatási referens alkalmazását és 
az alkalmazott bérterheihez a kistérségi számlára 10Ft/lakos azaz 17540 Ft 
hozzájárulást biztosít a 2009. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy ezen döntés végrehajtásáról gondoskodjon. 
 

Határidő: ülést követően azonnal  
Felelős: polgármester 

 
Leányfalui jégpálya fenntartásának támogatása, valamint a szentendrei V8-uszoda 
fenntartásának támogatása 
 
Dr Kőszegi Géza: Ismertette az előterjesztést. 
 
Dobri Imre: Javasolta, hogy a 2. számú határozati javaslat C) pontjában leírtakat fogadják el.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint ezt érdemes volna támogatni, mivel a gyerekek ingyen 
használhatnák a jégpályát.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, ezt ő is támogathatónak tartja, viszont az uszodát nem, mert 
véleménye szerint a 20% kedvezmény egyébként sem ér sokat. Kérte, aki támogatja a 
javaslatot, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
214/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Négy 
Évszak Sportiskola Kft. ajánlatát és lakosonként 39 Ft-al támogatja a leányfalui 
jégpálya fenntartását, cserébe minden érvényes diákigazolványt felmutató kistérségi 
lakos minden nap a teljes szezonban 8:00-tól 20:00 óráig díjtalanul használhatja a 
jégpálya fenntartását. A Képviselő-testület ezen hozzájárulás összegét a 2009. évi 
költségvetéséből biztosítja, felkéri a polgármestert ezen döntés végrehajtására. 
Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Aquapalace Kft. ajánlatát, 
mert nem tudja támogatni a V-8 uszoda fenntartását. 
 

Határidő: ülést követően azonnal  
Felelős: polgármester 

 
Aquavity – Pilisi Tekergő program támogatása 
 
Dr Kőszegi Géza: Ismertette az előterjesztést. Hozzátette, hogy az előterjesztésből 
kiolvasható, hogy a program Visegrádot nem érinti, illetve, hogy ez egy utólagos támogatást 
jelent. 
 
Hadházy Sándor: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki elfogadja a 
határozati javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
215/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a kistérség 
nyárzáró, október 10-i Aquavity – Pilisi Tekerő nevű sportfesztiváljának megrendezését 
és arról tájékoztatja a lakosságot.  
 

Határidő: ülést követően azonnal 
Felelős: polgármester 

 
ASP központ kialakítására kiírásra kerülő pályázatról 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ez a projekt abban nyújtana segítséget, hogy a Kistérség 
által egy korábban beindított e- közigazgatási informatikai projektet sikeresebbé tegyék, 
melyre 5 éves működtetési kötelezettsége van a Kistérségnek. Amennyiben Szentendre 
sikeresen vesz részt ezen a pályázaton, akkor a működtetés költségei kitermelhetők lesznek. 
Most csak a pályázat benyújtásáról kell dönteni, a projektben való részvételről csak abban az 
esetben, ha a pályázaton sikeresen szerepel Szentendre. Ennek ismeretében a határozati 
javaslat most megszavazható, tehát javasolja annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, 
illetve javaslat nem volt, kérte, aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
216/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2005-be a 
kistérséghez tartozó 13 település együttes és egységes Képviselő-testületi döntése nyomán 
a kistérség által megpályázott GVOP 4.3.1. projekt eredményeképpen létrejött ún. e-
Közigazgatás rendszer tovább fejlesztésére és továbbterjesztésére kiírásra kerülő 
KMOP-2009-4.7.1 jelű „Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai 
rendszerek továbbfejlesztése” nevű pályázaton való indulásban Szentedre Város 
Önkormányzatát, mint pályázót támogatja és a projektben részt kíván venni. 
Visegrád Város Önkormányzata felkéri Szentendre Város Önkormányzatát, hogy a 
projekt majdani megvalósítására a Kistérségi Irodát bízza meg, vagy olyan szervezetet 
hozzon ltre, melynek irányításában a Visegrád Város Önkormányzata Szentendrével és 
a többi résztvevő kistérségi településsel együttesen és egyenrangúként vesz részt. A 
Képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázat sikere esetén a projekt megvalósításában 
csak abban az esetben vesz részt, ha a leendő támogatási szerződést aláírás előtt 
megismerte és jóváhagyta és a megvalósításban való együttműködésről Szentendre 
Város Önkormányzatával a támogatási szerződés aláírását megelőzően részletes 
megállapodást fogadnak el. Ezek nélkül a Képviselő-testület se a megvalósításra, se a 
felelősség viselésére ígéretet nem vállal és a hasznokból sem kíván részesülni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy aláírja a pályázati dokumentáció 
kötelező elemét képező szándéknyilatkozatot arról, hogy a projekt révén 
továbbfejlesztett ún. e-Közigazgatási rendszer elemeit a település önkormányzata 
használatba kívánja venni, valamint hogy az e határozatban foglalt döntéseket 
tartalmazó 4. számú mellékletben található szerződést aláírja. 
E határozat a meghozatalától számított 180 napig marad érvényben. 
 

Határidő: 2010. április 29. 
Felelős: polgármester 

 
Kistérségi térfigyelő rendszer kiépítése 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A javaslat arra irányul, hogy a 
Kistérségnek közösen kellene kimunkálni egy térfigyelő rendszert.  
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy azért szkeptikus egy kicsit ezzel az ötlettel kapcsolatban, 
mert nem tudja, hogy hogyan tudják majd azt a rengeteg kamerát figyelni, hiszen csak egy 
településen lesz 8-10 kamera. Véleménye szerint Visegrád több ajánlatból is tud majd 
választani.  
 
Hadházy Sándor: Erre a kérdésre úgyis visszatérnek majd, de véleménye szerint ne 
zárkózzanak el az együttműködéstől sem. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki 
támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

217/2009 (X.29.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Kistérségi 
Tanács ajánlását közös kistérségi térfigyelő rendszer kiépítésének megfontolására. A 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen javaslatot a rendőrségtől, 
közterület fenntartóktól térfigyelő kamerák optimális darabszámára és elhelyezési 
pontjaira a település közterületein, majd erről egy optimális tervről tájékoztassa a 
Képviselő-testületet, amely dönteni fog következő ülésen, hogy a kistérségi iroda hány 
darab készülék üzembe helyezésére és üzemeltetésére kérjen közös árajánlatot. 
 

Határidő: 2009. november 1. 
Felelős: polgármester 

 
17. tsp: Visegrád Városközpont kialakítására tervezési szerződés elfogadása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elkészült a városközpont kialakítására vonatkozó tervezési szerződés 
tervezete, az ajánlat 14 millió forintról szól Áfa-val együtt.    
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint jó volna, ha lenne benne utalás arra vonatkozóan, hogy 
amennyiben megnyeri az önkormányzat majd a pályázatot, akkor mennyiért fogják elkészíteni 
a kiviteli terveket. Nem kellene ezt leszabályozni valamilyen szinten? 
 
Hadházy Sándor: A pályázatban megvannak határozva bizonyos keretek, és nem nagyon 
lehet eltérni ezektől az arányszámoktól és azt ki kell fizetni. A második fordulóban a tervezői 
megbízás arra a kiegészítő összegre fog vonatkozni, amivel az erre vonatkozó teljes pályázati 
összeg kimeríthető. Véleménye szerint az lehetne beemelni a tervezési szerződésbe, hogy az 
engedélyezési terv és a kiviteli terv meg valamennyi tervezési feladat csak a pályázati kereten 
belül lehetséges.  
 
Zeller Tibor: Egyetértett, hogy legalább ennyi szerepeljen a szerződésben. 
 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb hozzászólás, kérdés, illetve módosító javaslat nem volt, kérte, 
aki a módosítással együtt elfogadja a tervezési szerződést, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
218/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete tervezési szerződést köt az A+Építész 
Stúdió Kft-vel „Visegrád városközpont kialakítása” projekt 1. ütemének tekinthető 
tervezési feladatokhoz kapcsolódó építési engedélyezési tervdokumentációk 
elkészítésére.  
A Képviselő-testület kiköti, hogy sikeres pályázati részvétel esetén a 2. fordulóban 
készítendő engedélyezési, kiviteli, illetve egyéb tervezési feladatok összegének a pályázati 
kereten belül kell maradnia.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
18. tsp: Egyebek 

 
Kiss Károly: Tájékoztatta a testületet, hogy tudomására jutott, hogy a Sziget utcai 
önkormányzati bérlakások egyikében, az egyik lakó állítólag kiadja a lakását bérbe piaci áron. 
Ha ez valóban így van, akkor ez elég nagy baj és véleménye szerint az önkormányzat érdeke 
is, hogy ennek utána nézzen. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy erről majd jegyző úrral fog konzultálni, hogy mit lehet 
ilyenkor lépni. Ha ez valóban így van, akkor ez bérleti szerződés felmondását vonja maga 
után azonnal hatállyal.  
 
Ifjúsági Alap elbírálása 
 
Gróf Péter: Tájékoztatta testületet, hogy az ifjúsági alapra beérkeztek a pályázatok, melyet a 
Közművelődési Bizottság elbírált és kéri a testület jóváhagyását. Szerencsés módon 
mindenkinek tudnak támogatást adni, aki benyújtott pályázatot, mivel a rendelkezésre álló 
keretösszeg még lehetőséget adott erre.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja a Bizottság javaslatát, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
219/2009 (X.29.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Közművelődési, Ifjúsági- és Sport 
Bizottság által javasolt Ifjúsági Alap felosztását. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Mezei Anna: Jelezte, hogy – mint az már többször is elhangzott – a Rév utca - Fő utca 
kereszteződésében a templomnál még mindig nincs a zebra újrafestve. Nagyon fontos lenne, 
hiszen már alig látszik és a gyalogos forgalom indokolná.  
 
Hadházy Sándor: Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és 
az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Hadházy Sándor        Dr Kőszegi Géza 
  polgármester             h.   jegyző  
                                                           



 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   24/2009. 
Határozatok száma:  220-227/2009. (IX. 05.) 
Rendeletek száma:  -   
   
     
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2009. november 5-én megtartott  nyílt üléséről  

 
 
 

1. Pályázat benyújtása a Fellegvár Óvoda bővítésére 
2. Pályázat benyújtása bölcsőde létesítésére 
3. Pályázat benyújtása szociális ellátó intézet kialakítására 
4. Pályázat akadálymentesítés kiépítésére 
5. Pályázat turisztikai fejlesztésre 
6. Jegyző helyettes részére útiköltség térítés megállapítására 
7. Vaik Mónika kérelme lakásvásárlási célú visszatérítendő kamatmentes 

támogatásra 
8. Bursa Hungarica pályázat elbírálása 
9. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 5-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád  
Bártfai István 
Eőry Dénes 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Kőszegi Géza h. jegyző 
   
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Miklós Melinda 
 

 
 
Meghívottak: 
    Dobó Istvánné Fellegvár Óvoda vezetője 
    Jepure-Nádor Angéla Aditus Kft.  
    Dr Benséné Bánki Katalin tervező Archicollective Bt. 
    Bártfai Tamás tervező 
 
 
Távol maradt:     

Dobri Imre alpolgármester 
Gróf Péter 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött napirendi javaslathoz képest 
néhány plusz téma napirendre vételét javasolta. Kérte, aki a kiegészítésekkel egyetért, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
220/2009 (XI. 05.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendjének kiegészítését elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Ennek tükrében kérte, aki a kiegészített napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
221/2009 (XI. 05.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét a kiegészítéssel együtt elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

1. tsp: Pályázat benyújtás a a Fellegvár Óvoda bővítésére 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet, hogy az Aditus Kft-vel áttekintették a helyzetet 
és megállapították, hogy az önkormányzatnak indokolt volna a pályázatot benyújtani az óvoda 
bővítésre, hiszen jelen pillanatban is férőhely hiánnyal küzd az óvoda és várhatóan a jövő év 
szeptemberétől még egy 0. évfolyamot is el kell indítani. A pályázat fő paraméterei az 
előterjesztésben olvashatóak. Az előterjesztésben részletezve vannak a projekt 
költségvetésének belső arányaira vonatkozó előírások is. Véleménye szerint az 
önkormányzatnak arra kell törekednie, hogy minél több beruházási érték valósuljon meg.  
Tájékoztatta a testületet arról, hogy két szakhatósággal előzetes megbeszélést folytatott. Az 
egyik az ÁNTSZ volt, melynek a vezetése azt ajánlotta az önkormányzat figyelmébe, hogy 
vannak különböző új szabvány előírások az ilyen jellegű építkezések során, melyeket be kell 
tartani. Továbbá arra hívta még fel a figyelmet, hogy a tűzoltóság nem szívesen járul hozzá a 
tetőtér beépítéséhez gyermekintézmény esetén, mert tűzrendészeti szempontból aggályos. 
Elmondta, hogy Jámbor Ferenc szentendrei tűzoltókapitánnyal is folytatott megbeszélést, aki 
elmondta, hogy valóban vannak ilyen jellegű előírások, de megfelelő tervezéssel és 
kivitelezéssel ezek a kérdések kezelhetők. Véleménye szerint, amennyiben a testület által 
pozitív döntés születik, akkor ezzel a két hatósággal nagyon pontos, alapos és jegyzőkönyvbe 
foglalt egyeztetést kell elvégezni és azt követően lehet a tervezés előkészítést elkezdeni. A 
tervezési feladat közbeszerzési eljárás köteles, mert ebben az évben már 2 megbízást adott az 
önkormányzat ilyen jellegű tervezési feladat elvégzésére. Felhívta a figyelmet, hogy 
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kiosztásra került egy korcsoportos kimutatás, melyet a hivatal készített el és tartalmaz adatot 
Dunabogdányra vonatkozóan is, bár az nem olyan részletes bontás, mint Visegrádé. A 
pályázat végső beadási határideje 2010. január 8.  A pályázathoz engedélyezési tervekre van 
szükség, illetve azokat be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz. Amennyiben a pályázat 
nyer, úgy természetesen ezek a tervezés előkészítő költségek is elszámolhatók lesznek. A 
támogatási intenzitás maximum 90%. 
 
Jepure-Nádor Angéla (Aditus Zrt. képviseletében): A közbeszerzés lebonyolítására 
vonatkozóan javasolta, hogy az elektronikus közbeszerzési eljárást volna érdemes lefolytatni, 
mert az rövidebb idő alatt, 20 nap alatt véghezvihető. 
 
Hadházy Sándor: Igen, akkor valószínűleg ezt a megoldást kell választani.  
 
Eőry Dénes: A költségvetés tervezésénél pontosan lehet majd tudni ezt az önrészt? 
 
Hadházy Sándor: Igen. De véleménye szerint ez a jövő évi költségvetést még nem nagyon 
fogja terhelni, mivel az előkészítő és kivitelezési munkálatok menete nem olyan gyors.  
 
Jepure-Nádor Angéla (Aditus Zrt. képviseletében): Elmondta, hogy a pályázat beadását 
követően először 15 napon belül eleget kell tenni a hiánypótlási felszólításnak és ez után 75 
napon belül születik döntés. Általában 5 hónapon belül dől el az, hogy a pályázat nyer-e, 
illetve, a támogatási szerződés is megkötésre kerül. A projekteket ténylegesen 2011. 
december 31-ig kell majd befejezni nyertes pályázat esetén.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint meg kell próbálni beadni a pályázatot, még akkor is, ha 
ennyire az utolsó pillanatban vannak ezzel, mert nagy lehetőség lenne arra, hogy az óvoda 
kérdése hosszabb időre megoldódjon.  
 
Hadházy Sándor: Megkérdezte, hogy az Aditus Kft. tudja-e vállalni a közbeszerzés 
lefolytatását e témában? 
 
Jepure-Nádor Angéla (Aditus Zrt. képviseletében): Igen.  
 
Dr Benséné Bánki Katalin (tervező): Tervezőként felhívta figyelmet, hogy 
gyermekintézmény tervezése esetén valóban vannak szigorú szakhatósági előírások, főként a 
tűzoltóság részéről, melyeknek meg kell felelni és ez a kivitelezési költségeket igencsak 
megemelheti. Van néhány jogszabály, amely kategorikusan nemet mond a tetőtérben 
kialakítandó gyermekfoglalkoztatókra, mely alól ugyan lehet felmentést kérni, viszont ez több 
időt vehet igénybe, bár tűzoltóságok között is lehet véleménykülönbség szakhatósági 
kérdésekben.  
 
Hadházy Sándor: Szeretné, ha egy olyan intézmény jöhetne létre, amely minden 
szempontból biztonságos. Lehet, hogy akkor úgy kell dönteni, hogy egy előzetes tervezői 
vizsgálatot kell elvégezni ahhoz, hogy egyértelműen választ kapjanak arra, hogy ez a feladat 
megoldható-e vagy sem, ha megoldható, akkor mennyibe kerül. De ettől függetlenül 
véleménye szerint a döntés most meghozható, de legyen egy tervezői nyilatkozat arról, hogy 
ez a feladat hogyan oldható meg.  
 
Jepure-Nádor Angéla (Aditus Zrt. képviseletében): Egy tervezői állásfoglalás készítésével 
egyetért.  
 
Hadházy Sándor: Ennek tükrében felhatalmazást kért a testülettől, hogy amennyiben a 
tervező szerint ez a feladat megoldható, akkor folytatható legyen a pályázat benyújtása, ne 
kelljen ezért még egyszer összehívni a testületet. Az elektronikus közbeszerzés 
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lebonyolítására pedig felkérik az Aditus Kft-t. Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, 
illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot a kiegészítésekkel együtt 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
222/2009. (XI. 05.) számú 

HATÁROZATA 
 

1. Visegrád Város Képviselő Testülete  megtárgyalta a KMOP-2009-4.6.1. „Közoktatási 
intézmények beruházásainak támogatása” projekt keretében  óvoda bővítése pályázat 
benyújtásának  és a szükséges önrész biztosításának előterjesztését. 
 
2. A pályázatban óvoda belső átalakítása és bővítése esetén elnyerhető támogatás összege 
100 millió forint, a támogatási intenzitás 90%, ebből következőleg a  szükséges önrész 
10%, azaz 10 millió forint.  
 
3. Visegrád Város Képviselő Testülete  úgy dönt, hogy a pályázat beadását támogatja, 
amennyiben készül egy előzetes tervezői javaslat és annak hatósági egyeztetése is 
megtörténik mely szerint a feladat megvalósítható.   A pályázathoz szükséges önrész 
összegét biztosítja. 
 
4. A Képviselő Testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat beadásával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 
 
5. A Képviselő-testület felkéri az Aditus Kft-t az elektronikus közbeszerzési eljárás 
lefolytatására. 
 

Határidő: 2010. január 8. 
Felelős: polgármester 

 
2. tsp: Pályázat benyújtása bölcsőde létesítésére 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mint az már az előző napirendnél is elhangzott közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatni a tervező kiválasztásához, melyre rendkívül kevés idő áll rendelkezésre, hiszen az 
engedélyezési terveknek november 30-ig el kellene készülnie. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy 
ez a feladat a közbeszerzés lefolytatása miatt nem megoldható. Bár az Aditus által készített 
előterjesztés tartalmazza azt, hogy előnyt jelent a pályázatnál, ha a kistérség a projekt gazda. 
 
Jepure-Nádor Angéla (Aditus Kft képviseletében): Igen, néhány plusz pontot jelent. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a kistérséggel kellene megállapodást kötni arra, hogy 
ők legyenek a projekt gazdák, és az is lehet, hogy ebben az esetben nem kell közbeszerzési 
eljárást lefolytatni, ha a kistérség még belefér a keretbe.  
 
Jepure-Nádor Angéla (Aditus Kft képviseletében): Meg lehet próbálni, ehhez azonban az is 
kell, hogy a kistérség alapító okiratában benne legyen a bölcsődei ellátás.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a holnapi nap folyamán megpróbálja ezt a kistérség 
irodavezetőjével megbeszélni. Innentől kezdve ennek tükrében lehet átbeszélni a kérdést és 
eldönteni, hogy induljon-e az önkormányzat ilyen módon vagy sem? 
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Kiss Károly: Véleménye szerint induljanak a pályázaton 
 
Zeller Tibor: Mennyibe fog kerülni a fenntartás az önkormányzatnak, ha megnyeri a 
pályázatot? Miből lesz rá pénz az amúgy is csökkenő adóbevételekből? 
 
Hadházy Sándor: A kérdés teljesen jogos, a hivatal készített erre vonatkozóan egy 
kalkulációt, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A számítások szerint évente kb. 10 
millió Ft önkormányzati saját forrásra lenne szükség a bölcsőde működtetésére és ebben még 
nincs benne a konyha működtetése. Az tény, hogy ez pénzbe kerülne az önkormányzatnak.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint bölcsőde létesítése fölösleges. Az óvoda bővítésével 
azonban egyetért 0. csoport indításával.  
 
Kiss Károly: Mivel jelentős igény van a bölcsődére, ezért figyelembe kell venni. Véleménye 
szerint, amennyiben ez nem válik mikrotérségi intézménnyé, akkor a fenntartása problémát 
fog okozni, de ilyen formán a környező településeket meg lehetne kérdezni, hogy mit 
gondolnak erről. Véleménye szerint egyébként a bölcsőde, illetve egy szociális ellátó 
intézmény kialakítására a „Csekő-ház” volna a legalkalmasabb.  
 
Zeller Tibor: Először is azt kellene megnézni, hogy ez hány gyereket érintene Visegrádon. 
De ettől függetlenül véleménye szerint ezt nem kellene felvállalnia az önkormányzatnak. 
Hiszen a gyermek 2 éves koráig az anya otthon maradhat a gyermekével, erre kapja a gyest, 
illetve a gyedet az államtól, utána pedig 0. csoportba befogadja az óvoda a gyermeket, ha el 
kell mennie az anyának dolgozni.  
 
Hadházy Sándor: 25 fő kisgyermeket érint.  
 
Dobó Istvánné: Elmondta, hogy valószínűleg az a szülő, akiknek nincs munkája nem fogja 
járatni a gyermekét, mert esetleg még az étkeztetést sem tudja kifizetni.  
 
Kalotai Árpád: Az igényt neki is sokan jelezték már. Valóban az a kérdés, hogy lesz-e elég 
anyuka, aki beadná a bölcsődébe a gyermekét és esetleg lehetne-e hozzájárulást kérni a 
költségekhez és ha igen, akkor mennyit? 
 
Zeller Tibor: Talán a kistérségnek kellene létesítenie egy bölcsődét valahol a térség közepén, 
esetleg ott, ahol a legtöbb gyermek van. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint, ha gazdaságilag nem megoldható a működtetés, mert 
egyszerűen nem megy, akkor nincs miről beszélni.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy megérti a képviselő azon félelmét, hogy a fenntartást nem 
tudja felvállalni az önkormányzat legalább 5 éven keresztül, viszont, amennyiben a későbbiek 
folyamán konszolidálódik a helyzet és mégis föltudná vállalni ezt a feladatot az 
önkormányzat, akkor majd nem lesz támogatás a megvalósításra. A dilemma az, hogy most itt 
van ez a pályázati lehetőség és lehet, hogy a választók majd számon fogják kérni, hogy ezt 
miért nem használta ki az önkormányzat.  
 
Eőry Dénes: A dilemma tényleg nagy, nehéz felmérni azt is, hogy hány anyuka adná be a 
gyermekét bölcsődébe, de az tény, hogy az állam 6 hónapig finanszírozza elfogadható szinten 
az anyukák otthon maradását, utána jelentősen csökken a támogatási összeg.  
 
Kiss Károly: Az a baj, hogy nem rendelkeznek pontos információval, hogy valójában 
mennyien vennék ezt igénybe. 
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Hadházy Sándor: Valóban pontos számszerű adat nem áll rendelkezésre, de a védőnőt 
kérdezték meg, aki azt mondta, hogy az édesanyák jelentős többsége igényelné a bölcsődei 
ellátást.   
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a javasolta, hogy 
kérdezzék meg a kistérséget vállalná-e a lebonyolító szerepet a pályázattal kapcsolatban? 
Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
223/2009. (XI. 05.) számú 

HATÁROZATA 
 

1. Visegrád Város Képviselő Testülete  megtárgyalta a KMOP-2009-4.5.2 „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” projekt 
keretében új bölcsőde kialakítására pályázat benyújtásának  és a szükséges önrész 
biztosításának előterjesztését. 
 
2. Visegrád Város Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a pályázat beadását csak abban az 
esetben támogatja, ha a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása vállalja a gesztor szerepét. 
 
3. A Képviselő Testület felkéri a polgármestert, hogy vegye  fel a kapcsolatot a 
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása irodavezetőjével 
és az ezzel  kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
3. tsp: Pályázat benyújtása szociális ellátó intézet kialakítására 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Jepure-Nádor Angéla (Aditus Kft képviseletében): Elmondta, hogy beszélt Dr Török 
Balázzsal a Kistérségi iroda vezetőjével, akinek az a véleménye, hogy ezt úgy lehetne 
lebonyolítani, hogy Visegrád felújítja az erre a célra rendelkezésre álló épületet, önmaga 
pályázik és ezután átadja az épületet fenntartásra a kistérségnek.  
 
Hadházy Sándor: A jelenleg is ellátandó feladatokat a kistérséggel kötött megállapodás 
alapján szentendrei intézet látja el, melyet december 1-től Szentendre át fog adni a 
Kistérségnek. Elmondta, hogy erre a szociális ellátó intézet kialakítására a Csekő házat  
lehetne felújítani, melyhez lehet pályázati forrást szerezni, majd a kistérségi ellátó intézet 
lakná be ezt az épületet és a jelenlegi feladatait itt látná el. Itt egyébként a nyugdíjas klub is 
helyet kaphatna. A pályázathoz tartozik eszközbeszerzés is, legfeljebb 20%-ig, amit gépkocsi 
vásárlásra lehetne fordítani, így az ebédkihordás is megnyugtatóan megoldódna, valamint az 
építéshatósági-igazgatási feladatok ellátására is használni lehetne. Itt szintén javasolta, hogy 
kérdezzék meg a kistérséget, hogy lebonyolítaná-e ezt a pályázatot amennyiben a költségeket  
Visegrád Város Önkormányzata vállalná.  
 
Jepure-Nádor Angéla (Aditus Kft képviseletében): Felhívta figyelmet, hogy a pályázat egyik 
feltétele, hogy az önkormányzatnak be kell vállalnia egy plusz alapszolgáltatást, ami lehet 
például házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, étkeztetés, idős nappali ellátás.  
 
Hadházy Sándor: A szociális étkeztetést bele lehet ilyen formán venni? 
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Jepure-Nádor Angéla (Aditus Kft képviseletében): Igen, csak a pályázó alapító okiratában 
benne kell lennie a pluszban felvállalt tevékenységnek.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint az ételkihordást kellene megjelölni szociális alapon 
kiegészítő tevékenységként.  
 
Jepure-Nádor Angéla (Aditus Kft képviseletében): A pályázathoz egy megvalósíthatósági 
tanulmányt kell készíteni, melybe bele kell foglalni egy szükséglet felmérést. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint ez az étkeztetés terén könnyen elvégezhető.  
 
Mezei Anna: Véleménye szerint az egy nagyon jó dolog lenne, ha a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat is ebben az új ellátó intézményben működhetne, mert igazából az ő 
helyzetük sem megoldott jelenleg a Művelődési Házban.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a az elhangzottak alapján, a kistérség bevonásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
224/2009. (XI. 05.) számú 

HATÁROZATA 
 
 
1. Visegrád Város Képviselő Testülete megtárgyalta a KMOP-2009-4.5.2 „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” projekt 
keretében szociális alapellátó intézet kialakítására pályázat benyújtásának  és a 
szükséges önrész biztosításának előterjesztését. 
 
2. Visegrád Város Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a pályázat beadását csak abban az 
esetben támogatja, ha a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása vállalja a gesztor szerepét. 
 
3. A Képviselő Testület felkéri a polgármestert, hogy vegye  fel a kapcsolatot a 
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása irodavezetőjével 
és az ezzel  kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
4. tsp: Pályázat akadálymentesítés kiépítésére 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A kisléptékű városközpont rehabilitációs pályázat előkészítése keretében 
különböző tervezési munkák indultak el, melyről döntés született, ennek tükrében elkészült a 
rendőrség épületének homlokzat felújítási és akadálymentesítési terve a költségvetéssel 
együtt. A terv költsége 9. 623.406 Ft és van egy pályázati lehetőség az akadálymentesítésre, 
mely 90%-os intenzitású. Az ügyfélszolgálathoz tartozó részeket együtt kell akadály 
mentesíteni, amiből az következik, hogy akkor tud sikeresen pályázni az önkormányzat, ha a 
hivatalt is akadály mentesítik és a kettő együtt beleférne a maximum 15 milliós keretbe. A 
hivatal terveit a főépítész korábban már megcsinálta, ezt csak át kell vizsgálni és a 
pályázathoz beadható. Javasolta, hogy így együtt nyújtsa be a pályázatot az önkormányzat. 
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Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás nem volt, kérte, aki a pályázat benyújtását 
támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
225/2009. (XI. 05.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be KMOP 4.5.3. 
„Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” pályázati 
kiírásra, az Okmányiroda és a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésére.  A 
pályázatban maximálisan 15 millió forint támogatás igényelhető, a támogatáson felüli 
projekt kialakításhoz szükséges önrészt az önkormányzat a 2010. évi költségvetésben a 
pályázati önrész alapból biztosítja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
5. tsp: Pályázat turisztikai fejlesztésre 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Korábban a Norvég Alapra benyújtott az önkormányzat egy pályázatot a 
nagy parkoló és a kresz park teljes felújítására, átalakítására, de nem nyert. Ezután volt egy 
olyan lehetőség, hogy P+R parkolókat alakítsanak ki, melyen szintén nem nyert az 
önkormányzat. Jelen pillanatban van egy turisztikai attrakció fejlesztésre vonatkozó pályázati 
kiírás, melyre ezek a korábban elkészített tervek, a nyílt térre vonatkozóan kevés módosítással 
felhasználhatóak. Minimum 300 és maximum 900 milliós projekteket várnak, a pályázat 
intenzitása 90%, és mivel ez kiemelt projektnek számít, kormány döntés szükséges hozzá. A 
pályázat arról szólna, hogy Visegrád turisztikai fogadóhelyszínét alakítanák ki, a nagy 
parkoló átépítésével és kiegészítésével, rendezvény helyszínné alakításával. Továbbá 
beleférne még a Főutca Múzeum előtti szakaszának felújítása, kandeláber programmal 
kiegészítve. Az Aditus Kft. felhívta figyelmet arra, hogy a pályázat akkor lehet igazán sikeres, 
ha egy épületet is magába foglalna ez a projekt, ahol turisztikai értékesítés folyhatna, illetve 
multimédiás terem jönne létre benne. Erre az volna a legjobb megoldás, ha egy konzorcium 
jönne létre a Pilisi Parkerdővel, a Mátyás király Múzeummal közösen és az épület kialakítását 
pedig össze lehetne hangolni Zeller Tibor által elképzelt fejlesztéssel a volt Ágasház területén. 
Bár az Aditus Kft. szerint ez utóbbi nem férne bele a pályázatba, de az épület kialakítását úgy 
volna célszerű megvalósítani, hogy építészetileg egybe gondolva tudnák ezt megvalósítani. 
Zeller Tibor partner lenne ebben, és amennyiben szükséges, akkor akár terület cserével vagy 
kiegészítéssel lehetne tiszta tulajdoni viszonyokat teremteni. A beadási határidő 2010. január 
8., így van még idő a felkészülésre, az intenzitás legfeljebb 90%. Az önrész persze nagy teher, 
mert a legkevesebb önrész is, mivel 10%, az 30 millió forintit jelent, de ez valószínűleg már 
csak a 2011-es évet fogja érinteni.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint ezt a pályázatot mindenképpen meg kellene próbálni. 
Elmondta, hogy a korábban megterveztetett épületet már nem tudja megvalósítani, ezért egy 
új és kisebb épület tervet fog terveztetni és várhatóan valamikor a jövő évben elindul a 
beruházás, ehhez kapcsolódhatna most ez a lehetőség, melyet minden további nélkül meg 
lehetne próbálni. Elmondta, hogy amennyiben szükséges a terület cserével is egyetért. A 
pályázat beadása egyébként 2010 december 31-ig lehetséges, de nyilván legkorábban lenne jó 
beadni.  
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Eőry Dénes: Támogatja a pályázaton való indulást.  
 
Kiss Károly: Szintén támogatja a pályázat benyújtását.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy mivel most még a pályázat pontos anyagi paraméterei nem 
ismertek, ezért csak egy elvi döntés szükséges, aztán a konkrét benyújtásról úgyis döntenie 
kell a testületnek. Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a pályázaton való részvétellel 
elviekben egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
226/2009. (XI. 05.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért a KMOP 2009-
3.1.1/E „A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása – kiemelt projekt 
komponens pályázaton való részvétellel. A részletes feltételek tekintetében a testület 
későbbiekben hoz döntést.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
6. tsp: Jegyző helyettes részére útiköltség térítés megállapítása 

Előterjesztő. Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: Jelezte, hogy az elmúlt ülésen ezt megszavazat a testület. 
 
Hadházy Sándor: Elnézést kért, ez elkerülte a figyelmét, ennek tükrében ezt a napirendet 
levette a napirendi pontok sorából. 
 

7. tsp: Vaik Mónika kérelme lakásvásárlási célú visszatérítendő kamatmentes 
támogatásra 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Kiss Károly: A testület kérte, hogy a Bizottság foglalkozzon újra a kérelemmel, a Bizottság 
javaslata a most kiosztott papíron olvasható.  
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet, hogy a mai nap folyamán megkeresést kapott egy 
másik önkormányzati dolgozó is, hogy kaphatna-e ő is ilyen jellegű támogatást. Tehát félő, 
hogy egyre többen fognak ilyen igénnyel előállni.  
 
Kiss Károly: A Pénzügyi Bizottság véleménye egyébként az, hogy ezekről a juttatásokról 
most egy kicsit le kellene állni, mert ha az önkormányzatnak is kölcsönt kell felvenni, akkor 
hogyan adjon ilyen jellegű támogatást. 
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérte, aki a Pénzügyi 
Bizottság javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 2 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képviselő-testületének  

227/2009. (XI. 05.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján – 
nem támogatja Vaik Mónika visszatérítendő kamatmentes kölcsön kérelmét.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
8. tsp: Egyebek 

 
- Sziget utcai önkormányzati bérlakások ügye 

 
Kiss Károly: Az elmúlt ülésen már felvetette a Sziget utcai önkormányzati bérlakások bérleti 
szerződésinek felülvizsgálatát, mivel tudomására jutott, hogy egy lakó kiadja bérbe a számára 
kiutalt lakást. Továbbra is az a véleménye, hogy elő kell készíteni ezt a témát. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy a jövő héten tartandó Bizottsági Elnöki ülésen jegyző úrral 
együtt beszéljék át a témát és próbáljanak megoldást találni. Az is elképzelhető, hogy az 
önkormányzat jogászának segítségét kell kérni ebben az ügyben. 
 

-  Járdaszakaszok javítási munkái 
 
Bártfai István: Jelezte, hogy van néhány járdaszakasz, amit a Városgazdálkodási csoportnak 
helyre kellene állítani. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, hogy a kritikus helyeket írásban gyűjtse össze és juttassa el a 
hivatalba.  
 

- Fűnyírási munkálatok elvégzése 
 
Zeller Tibor: Jelezte, hogy a hajóállomás és a benzinkút között már hónapok óta nincs 
lenyírva a fű, jó lenne, ha a városgazdálkodási csoport ezt pótolná. 
 
Hadházy Sándor: Több hozzászólás nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Hadházy Sándor        Dr Kőszegi Géza 
  polgármester                h. jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   26/2009. 
Határozatok száma:  245-254/2009. (XI. 26.) 
Rendeletek száma:  13/2009 (XI.26.)   
   
     
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2009. november 26-án megtartott nyílt üléséről  

 
 
 
 
 

1. Tájékoztató a költségvetés ¾ éves teljesítéséről 
2. Helyi adórendelet módosítása 
3. 2010. évi költségvetési koncepció 
4. Belső ellenőrzési stratégiai terv jóváhagyása a  2010-2014. évekre 
5. Szemétszállítási díj 2010. évre, Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. ajánlata 
6. Az állami támogatásból létesülő költségelvű lakások bérbeadásáról szóló rendelet 

módosítása 
7. A Közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról szóló 

rendelet módosítása 
8. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységéről 
9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
10. Szociális ellátó intézet kialakítására benyújtandó pályázat  
11. Ifjúsági Alap felosztása               
12. Egyebek 



 2 

 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 26-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád  
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Kőszegi Géza h. jegyző 
   
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     
     Gábris Gabriella 

 
 
 
Meghívottak: 
     Ladányiné Fótos Tünde pénzügyi osztályvezető 
     Bozóki Marianna iskolaigazgató 
     Pauluszné Tóth Anna iskolaigazgató helyettes 
 
 
Távol maradt:     

Dobri Imre alpolgármester  
Eőry Dénes 
Gróf Péter 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött napirendhez képest 2 
további napirend felvételét javasolta: elsőként a helyi adórendelet módosítását, mely pótlólag 
került kiosztásra, továbbá a Szociális ellátó intézet kialakítására benyújtandó pályázat 
műszaki tartalom változás megtárgyalása.  
 
Mezei Anna: Jelezte, hogy a Közművelődési Bizottság kér, hogy az Ifjúsági Alap 
felosztásáról hozzanak határozatot. 
 
Kiss Károly: A helyi Tv-vel kapcsolatban korábban meghozott döntés végrehajtása még nem 
történt meg, ez érintheti a költségvetést. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy akkor erről a koncepció tárgyalása során foglalkozzanak. 
Ennek tükrében kérte, hogy az ismertetett 3 pótnapirend felvételével, aki egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
245/2009 (XI.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete a napirendet a további napirendi pontokkal egészíti 
ki: 
- Helyi adórendelet módosítása 
- Szociális ellátó intézet kialakítására benyújtandó pályázat műszaki tartalom 

változás megtárgyalása 
- Ifjúsági Alap felosztása 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a kiegészítésekkel együtt az napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
246/2009 (XI.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét a kiegészítésekkel együtt 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy a helyi adórendelet módosítását második napirendi 
pontként tárgyalják. 
 

1. tsp: Tájékoztató a költségvetés ¾ éves teljesítéséről 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
- Zeller Tibor képviselő megérkezett az ülésterembe -  
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Kiss Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság sajnálatos módon nem tudott 
határozatképes ülést tartani, ezért egységes véleménye, javaslata nincs a bizottságnak. Úgy 
gondolja, hogy összességében pozitív teljesítésről lehet beszélni, ezért a beszámolót 
elfogadásra javasolja.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy év közben előfordulnak likviditási problémák, többek 
között a helyi televízió támogatása kapcsán is ilyen jellegű problémák merültek fel. A 
jelenlegi adó kintlévőség 44 millió forint. Ennek behajtása érdekében lépéseket kell tenni, 
melyre jegyző úr nagy figyelmet fog fordítani.  A beszámoló összességében azt a képet 
mutatja, hogy a kiadási oldal fegyelmezett volt, tehát a költségvetés teljesítése elfogadható.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a beszámolót elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
247/2009 (XI.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. I-III. 
negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót 462.204 eFt bevétellel és 455.884 
eFt kiadással, mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. tsp: Helyi adórendelet módosítása 

Előterjesztő: Dr Kőszegi Géza h. jegyző 
 
Hadházy Sándor: Az adó rendelet módosításával kapcsolatban elmondta, hogy igen kevés a 
mozgástér, az iparűzési adó emelését nem támogatja, az idegenforgalmi adó is eléggé a felső 
limit közelében van, az ingatlan típusú adók esetében lehetséges némi módosítás.  
 
Dr Kőszegi Géza: Elmondta, hogy az előterjesztésben látható, hogy a Pénzügyminisztérium 
milyen értékeket állapít meg a helyi adókra vonatkozóan. Véleménye szerint elsősorban a 
kintlévőségek beszedése lenne a legfontosabb, valamint a bevallások ellenőrzése. Célszerű 
volna egy beadási koncepció kidolgozása, amely részben méltányossági kérelmet,  részben 
pedig már kiküldésre került egy olyan felszólítás a 100 e forint feletti tartozással 
rendelkezőknek, amelyben részletfizetési kedvezményt, illetve kamatok elengedését ajánlotta 
fel a hivatal, amennyiben egy összegben befizetik az elmaradásokat. Fontos változást jelent, 
hogy 2010. július 1-től az iparűzési adó befizetésének ellenőrzése központosított formában, az 
APEH ügyintézésében kerül sor. Az építményadót és a telekadó mértékének inflációval 
történő emelését javasolja, mint azt az előterjesztésben lévő rendelet-tervezet tartalmazza.  
 
Bártfai István: Történt valami számítás arra vonatkozóan, hogy az emelésekkel várhatóan 
mennyivel több bevétel jönne be? 
 
Hadházy Sándor: Az építmény adó 2009. évi tervszáma 34 millió, ha itt emelnek 10%-ot, 
akkor kb. 3 millióval több jöhet be. A telekadó tervszáma 9 millió volt, itt is jelentős 
lemaradások vannak a befolyt összegek vonatkozásában. A kommunális adónál 7 millió 300 
ezer forint a tervszám, ami nagyjából be is jön, de az önkormányzat ezzel szemben kifizet 
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éves szinten 14 millió forintot szemétszállításra. De ez a város részére egy szolgáltatás, 
mellyel azt kívánják elérni, hogy a lakosság ne közterületen helyezze el a szemetet. Az 
idegenforgalmi adóval kapcsolatban 41 milliót terveztek erre az évre és ez teljesülni is látszik.  
 
Zeller Tibor: Az iparűzési adó és az építmény adó emelését ő sem javasolja, hiszen már így 
is jelentősen terhelve vannak a vállalkozók.  
 
Hadházy Sándor: El tudja fogadni, hogy az önkormányzat ne emeljen az idei évben a 
gazdasági helyzetre tekintettel.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint az idegenforgalmi adó emelését meg kellene fontolni. 
 
Hadházy Sándor: Abban az esetben, ha felemelnék a lehetséges maximumra, vagyis 410 Ft-
ra, akkor a számítások szerint ez az önkormányzatnak 6 millióval jelentene több bevételt. 
 
Zeller Tibor: Ez az önkormányzat döntése, hogy felvállalják-e? 
 
Bártfai István: Mivel ezt nem a vállalkozók fizetik, hanem a vendégek, ezért véleménye 
szerint fel lehetne emelni.  
 
Hadházy Sándor: Amennyiben a visegrádi turizmus ettől nem fog rosszabb pozícióba 
kerülni, akkor az idegenforgalmi adó emelését tudja támogatni. Mivel ez egy módosító 
javaslat, ezért erről szükséges szavazni. Kérte, aki támogatja, hogy az indegenforgalmi adó 
mértéke 2010-ben, a kereskedelmi szálláshelyek vonatkozásában 410Ft legyen, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
248/2009 (XI.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adó 2010. évi 
mértékét, a kereskedelmi szálláshelyek esetében 410 Ft/vendég éjszaka/fő összegben 
állapítja meg. 
 

Határidő: 2010. január 1. 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Mivel több módosító javaslat nem volt, kérte, aki a módosítással együtt a 
helyi adórendelet módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2009 (XI.26.) számú a „Helyi 
adókról” szóló rendelet módosítását egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

3. tsp: 2010. évi költségvetési koncepció 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az elmúlt héten kiküldött előterjesztéshez képest jó néhány módosítás 
történt, mert a pénzügyi csoporttal sikerült áttekinteni az előterjesztést. A bevételi oldalon a 
főbb változások a következők: intézményi működési bevételek soron a korábbi 78.895.000 
helyett, 91.456. 000 forint szerepel. Ez számos tételből tevődik össze, minimális változások 
vannak a térítési díjaknál, itt emeltek 1 millió forintot, az infláció követése miatt. Minimális 
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emelés történt a bérleti díjaknál is, ez 75 ezer forintot jelent. A zeneiskolai tandíjnál 525 ezer 
forintos bevétellel számolnak, mozijegynél 23 ezer forint emelés lesz. Az ÁFA körnél 3 tétel 
van egy 13 milliós, egy 8. 180.000 Ft-os és egy 3.500.000 Ft-os. Itt a sportpálya, Schulek utca 
csatornázás visszaigénylése jelent változást, a többi tétel marad. Tehát ezekből adódik ki az 
összességében 13 millió forintos többlet. A sajátos bevételeknél az építményadó a korábbi 
szinten marad, a telekadónál jelentős elmaradások vannak, ezért erre a jövőben nagyobb 
hangsúlyt kel fektetni. A Kommunális adó gyakorlatilag változatlan, az iparűzési adó is 
óvatosan lett tervezve, az idegenforgalmi adóbevételek esetében egy nem kalkulált változás 
következett be, az idén október végéig 49 milliót meghaladta a bevétel, az egész évre tervezett 
41 milliót túlteljesítve. Ennek tükrében úgy gondolja, hogy a jövő évben 53-54 millió forint 
fog beérkezni. Ezeknek a tételeknek köszönhetően a korábbi 345.380.000 sajátos bevétel 
359.380.000 forintra módosult. A lakbéreknél is csak az inflációt figyelembe vevő emelés 
várható. A működési bevételek így összesen 450.835.000 Ft-al realizálhatók. A felhalmozási 
és tőke jellegű bevétel nem tartalmaz ingatlanértékesítést, így ez 3.950.000 Ft-os tételt 
tartalmaz, mely részvények hozamaiból, a lakástörlesztésből, koncessziós díjból tevődik ki. 
Az átvett pénzeszközök 176 millióra módosult. A Kisoroszi önkormányzattól 2008-ban átvett 
az önkormányzat 3.550. 000 Ft-ot felmentésre. Előrebocsátja, hogy az oktatás finanszírozás 
kérdésében szeretné felvenni a kapcsolatot a Kisoroszi polgármester úrral. A bevételek között 
szerepel az árvízvédelmi pályázaton elnyert pénz fel nem használt része és tévedésből 
szerepel itt a kisköltségű forgalmi beruházások 21.250.000 Ft-ja, mert ez nem az 
önkormányzat költségvetésén fog végigfutni, hanem csak a hozzáadott kiegészítő támogatás 
kerül beépítésre.  A központi költségvetési támogatásokat még nem lehetett kalkulálni, ezért a 
tavalyi számok szerepelnek, itt sok területen pozíciógyengülés várható. A normatívák 
összevonásra kerültek és beépülnek a nevelési normatívákba, az óvodára jövőre 6.300.000 Ft-
ot kap az önkormányzat. A beruházásokat is áttekintette a hivatal és az ott megbeszélt 
módosításokat a pénzügy elvégezte.  
 
Ladányiné Fótos Tünde: A költségvetés bevételi oldala 700.000.000 Ft, a kiadás pedig  
600.000.000 Ft körül alakul. 
 
Hadházy Sándor: Tehát, akkor most úgy tűnik, hogy van egy 100.000.000 Ft-os tétel, ami 
fejlesztésre fordítható.  Amennyiben a városközpont pályázat benyújtásra kerül, akkor ezt az 
összeget az tulajdonképpen el is viszi, mert ott kb. 120-150 millió forintos önrészt kell 
vállalni. Elmondta, hogy az OTP vezérigazgató-helyettesével folytatott tárgyalást, aki afelől 
biztosította, hogy az önkormányzat ennél a projektnél az önrész biztosítására számíthat, az 
OTP ezt az összeget rendelkezésre tudja bocsátani. A részleteket természetesen még tisztázni 
kell. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, akkor a forrás felhasználás 2010. második 
félévében, illetve 2011. első félévében lesz esedékes. Ez azt jelenti, hogy a bevételi oldal 150 
millió forintos hitelállománnyal növelhető és azt is jelenti, hogy a koncepcióban most látszó 
100.000.000 Ft megmarad forrásnak. A kintlévőségek behajtásával ez a forrás tovább nőhet.  
Az intézmények esetében továbbra is kéri a takarékosság betartását, úgy, ahogyan ezt tették 
2009-ben is. Itt főként a telefonszámláknál, a fűtés költségeknél, meg a béreknél is 
elképzelhető, hogy csökkentések érhetők el. A költségvetés pozícióját természetesen tovább 
javíthatja, ha a Hilton szálloda üzembe lép. Simon Péter is úgy nyilatkozott, hogy a jövő 
évben a fürdő is megnyílik, legalább részben, ami az idegenforgalmat szintén javíthatja a 
településen.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tudott eredményes, határozatképes 
ülést tartani, ezért csak saját véleményt tud mondani. Véleménye szerint az irányt kellene 
meghatározni, konkrét véleményt csak akkor tud megfogalmazni, ha már valós számokat lát. 
Tisztázni kell néhány dolgot, a ruhapénzzel kapcsolatosan, valamint a működést. Tehát, ami 
működik, azt mindenképpen működtetni kell tovább is, mert ez a város érdeke. Ezzel együtt 
azokat a fejlesztéseket kell előtérbe helyezni, ahol pályázati lehetőségek vannak. A 
koncepcióból két tétel most is kimaradt, az egyik tornacsarnok kérdésköre, ezzel kapcsolatban 
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egy konkrét összeget be kellene építeni, 1-1,5  millió körül. A Danubia tévével kapcsolatos 
finanszírozás a másik, ami nincs benne, a szerződés szerint ezt be kell építeni.  Az 
okmányiroda, az építés hatóság és a gyámügy vonatkozását komolyan meg kell vizsgálni, 
hogy hogyan férnek bele . Összességében olyan költségvetés készüljön, ami teljesíthető lesz. 
Tehát az elhangzott kiegészítési javaslataival a koncepció elfogadását javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a tornacsarnok szerepel a fejlesztések között, erre 
mindenképpen sort kell keríteni, hogy az állagmegóvás, helyreállítás megtörténjen. A 
televízió működtetésére a forrásokat rendelkezésre fogják bocsátani, itt a többi 
önkormányzattal együttműködve.  
A koncepcióhoz kapcsolódóan van még két levél. Szentendre Város Önkormányzat ajánlja 
figyelembe a tűzoltóság és a járó beteg ellátó intézet finanszírozását. Korábban a tűzoltóságot 
támogatta az önkormányzat lakosság arányosan. A SZEI-t nem, csak az esetleges műszerek 
beszerzése tekinttében. Ez majd a költségvetéskor megint elő fog kerülni, hogy mit tud ebből 
az önkormányzat felvállalni és mit nem. Még számos kérdést tisztázni szükséges a 
költségvetés véglegesítéséig, kéri a jegyző urat, hogy az önkormányzat mozgásterét lehetőség 
szerint tárja fel, amennyiben szükséges a jegyző kollégák segítségének igénybevételével.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint a megmaradó forrást nagyon meg kellene gondolni, hogy 
mire használja fel az önkormányzat. Úgy gondolja, hogy fontos lenne a pályázatokra 
odafigyelni és azt kéri a hivatali apparátustól, jegyző úrtól, hogy mindenféle segítséget 
adjanak meg azoknak, akik a pályázatokkal foglalkoznak, hiszen ezekből nyerhetők csak 
jelentős források fejlesztésekre. A sportcsarnok egy jelentős értéke a városnak, tehát ez nem 
kérdés, hogy meg kell óvni valahogyan, tisztességesen rendbe kell hozni, kerül, amibe kerül.  
 
Kiss Károly: Egyetért ezzel és kéri, hogy ez a koncepció szöveges részébe is kerüljön bele, 
ne csak számszerűen a táblázatba.  
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy nem érzi reálisnak a koncepcióban azon megfogalmazott 
mondatot, miszerint el kell érni azt, hogy a működési kiadások mértéke ne haladja meg a 
központilag biztosított normatív finanszírozások mértékét, ne igényeljen többletforrást. Ez 
legfeljebb egy cél lehet, de nem reális. 
 
Hadházy Sándor: Egyetértett azzal, hogy ezt ki kell venni a szövegből. Kérte, hogy a  
fejlesztések tekintetében a bizottságok tegyék meg a rangsorolást és az a költségvetésbe úgy 
kerüljön majd be, de vegyék figyelembe az ütemezést is.  
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, a vitát lezárta, javasolta, hogy az elhangzott 
módosításokkal együtt a 2010. évi koncepciót fogadják el. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
249/2009 (XI.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési 
koncepciót a módosításokkal együtt elfogadja és azt a következő évi költségvetési 
rendelet-tervezet készítés alapjának tekinti.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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4. tsp: Belső ellenőrzési stratégiai terv jóváhagyása a  2010-2014. évekre  

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Dr Kőszegi Géza: A belső ellenőrzést a jövőben is a kistérség végzi, erre vonatkozóan 
kiküldésre került a tervezet, kéri annak elfogadását. A kistérségi jegyzői értekezleten 
elhangzott, hogy a jövőben erre nagyobb hangsúlyt fognak helyezni. 
 
Hadházy Sándor: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a tervet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
250/2009 (XI.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a 
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 
önkormányzatainak belső ellenőrzési stratégiai tervét a 2010-2014. évekre. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
5. tsp: Szemétszállítási díj 2010. évre, kapsvári Városgazdálkodási Zrt. Ajánlata 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Kapott az önkormányzat egy ajánlatot. Bizottságok foglakoztak a 
kérdéssel? 
 
Kiss Károly: Még nem. Tavaly egyébként ugyanez a szituáció állt fönn, akkor tárgyalás 
folytán történt megegyezés. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy ezt most még ne fogadják el, vegyék le napirendről, 
készítsen előbb a hivatal számításokat arra vonatkozóan, hogy ez mennyibe kerülne és 
amennyiben szükséges ő is lefolytatja a tárgyalásokat a céggel.  
 

6. tsp: Az állami támogatásból létesülő költségelvű lakások bérbeadásáról szóló 
rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A rendelet azt tartalmazza, hogy inflációval minden évben növekszik a 
lakbér, amennyiben ettől magasabb összeget kíván megállapítani a testület, akkor ezt 
összegszerűen kell meghatározni. Az inflációt követően kb. 5%-os korrekciót szükséges 
elvégezni. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint a lakbéreket differenciáltan kellene megállapítani. 
 
Hadházy Sándor: Ez így van a rendeletben, az első 5 évben alacsonyabb, utána, amennyiben 
továbbra is ott kíván maradni, akkor emelkedik.  
 
Kiss Károly: A rendeletet egyébként szükséges lenne felülvizsgálni. 
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Hadházy Sándor: Kéri a bizottságokat, hogy a rendelet esetleges módosításira vonatkozó 
javaslataikat a decemberi ülésre tegyék meg.  
Mivel a lakbér összegére vonatkozóan -  az infláció összegén felül – egy képviselő sem 
javasolta emelni, ezért értelem szerűen a rendelet nem kerül módosításra, a lakbér összege a 
2010. évben az infláció mértékével növekszik. 
 

7. tsp: A közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról szóló 
rendelet módosítsa 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ezt a rendeletet is célszerű minden évben felülvizsgálni. Mivel a rendelet 
díjtételei vonatkozásában az előző évhez képest nem volt képviselői javaslat, így a közterület 
használati rendelet  módosítására nem került sor. 
 

8.tsp: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységéről 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a tájékoztatót írásos formában – idő hiányában – sajnos 
nem állt módjában elkészíteni, de amennyiben bármilyen kérdés van, arra szívesen válaszol. 
 
- Képviselői kérdés nem érkezett –  
 

9. tsp: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr Kőszegi Géza (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a beszámolóval kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem 
érkezett, kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
251/2009 (XI.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
10. tsp: Szociális ellátó intézet kialakítására benyújtandó pályázat                

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: A szakmai program elkészült, mely alapján elkezdődött a tervezés. A 
projekt előkészítés bruttó 2 millió forint, a projekt menedzsment költségei 1.375.000 Ft, a 
beruházási költség tétele az eszközökkel együtt 60 615 728 Ft és a szolgáltatások 4. 875.000 
Ft. Mindösszesen 68.865.728 Ft. A táblázatból kiolvasható az előkészítés tervezése. Az épület 
egyik részét le kell bontani, mert olyan rossz állapotban van a másik megmaradó részét fel 
kell újítani, a lebontott részt pedig más műszaki tartalommal meg kell építeni. A 68 milliós 
végösszeghez 50 millió forintot tud pályázni az önkormányzat 19 millió forintot, pedig hozzá 
kell tenni. A beruházás tartalmaz eszközbeszerzést is 10. 646.000 Ft értékben, mely 2 
gépkocsit irányoz elő, egyet ételhordásra, és egy kis mikrobuszt.  
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Zeller Tibor: Véleménye szerint két autó sok lenne. 
 
Hadházy Sándor: Az egyik térségi használatra lenne, tehát annak az önrészét ők fizetik.  
 
Zeller Tibor: Az 50 millióból eleve 5 millió a pályázás költsége, van benne egy szentendrei 
mikrobusz. Akkor fizessék az arányos pályázati költségeket is ők. Véleménye szerint 
olcsóbbá kell tenni a pályáztatást, utána az arányost részt kb. 10-15%-ot át kell tenni.  
 
Hadházy Sándor: Mivel az anyagot most kapta meg, ezt át kell tekinteni. A lényeges 
változás a műszaki tartalom bővítése miatt van. A beruházás ütemezése kiolvasható a 
táblázatból, ebből látható, hogy 2009-re nagyon minimális tétel marad, 2010-re 40 millió 
forint és 2011-re a többi. Tehát ez egy idősek nappali ellátását biztosító létesítmény lenne, 
illetve családsegítő szolgálat, nyugdíjas klub és hasonló funkciók működésnek benne. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint 55 millióra le kell szorítani a pályázatot. Véleménye szerint 
két autó helyett inkább csak egyet vegyenek és eszközökkel szereljék fel inkább az épületet. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint az a döntés könnyen meghozható, hogy a 10 millió 
forintos eszközbeszerzést csak 4,5 millió forintban határozzák meg, abból egy olyan gépkocsi 
vehető, mellyel az ételkihordás és egyéb dolgok kezelhetők lesznek. Így akkor 6 millió 
forinttal csökken a 18 millió forint. Tehát javasolja, hogy az eszközbeszerzésre csak 4,5 MFt-
ot állítsanak be és így hagyják jóvá a projektet.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy ez az épület rendbe legyen hozva.  
 
Hadházy Sándor: Mivel további javasolta nem volt, javasolta, hogy ezt a beruházási 
táblázatot úgy módosítsák, hogy az eszközbeszerzés soron a 10. 646. 328 Ft helyett 4,5 MFt-
ot tartsanak meg és kapjon egy megbízást, hogy ezt 4. 870. 000 Ft-ot próbálják meg 
csökkenteni.  
 
Zeller Tibor: Kérte, hogy szerepeljen benne, hogy, amikor megtervezésre kerül és 
beárazásra, akkor próbálják meg a műszaki tartalmat az 50 millió forintos keretbe tartani.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal. Kérte, hogy aki támogatja az elhangzott módosító 
javasatokat, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

252/2009 (XI.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP 4.5.1. Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című 
pályázatkeretében kialakítandó Szociális ellátó intézet kialakítására vonatkozó 
költségvetést az alábbiak szerint módosítja: 
Az eszközbeszerzés soron szereplő 10 646 328 Ft helyett 4 500 000 Ft-ot állít be 
költségkeretként. 
A pályázati költségvetés IV. szolgáltatások rovat bruttó 4.875.000 Ft-os sorát 600.000 Ft 
csökkentett összeggel fogadja el, így a teljes költségvetést bruttó 62. 119.400 Ft-ban 
határozza meg. A megpályázott összeg 50 MFt, az önkormányzati önrész 12.119.400 Ft. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

11. tsp: Ifjúsági Alap 2009. II. félévi felosztása  
Előterjesztő: Mezei Anna Népjóléti Bizottság elnöke 
 
Mezei Anna: Ismertette a Népjóléti Bizottság javaslatát a felosztásról.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ő nem tudja a Paint Ball-t támogatni, mert önmagában 
rossz erkölcsi üzenetet hordoz. Javasolta, hogy erről szavazzanak, hogy támogatják-e? 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

253/2009 (XI.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet a Paint Ball társaság 
Ifjúsági Alapból történő pénzbeli támogatásával. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy a fennmaradó 50 ezer forintot osszák szét a többi pályázó 
között, hiszen úgyis mindenki kevesebbet kapott, mint amennyit kért. 
 
Gertmayer Bea: Elmondta, hogy a alapvetően a pályázati kiírás azt tartalmazta, hogy 
eszközökre fordítsák az összeget, amit egyébként igen nehéz megítélni, hogy melyik 
társaságnál mi számít eszköznek. Egyébként majdnem minden kérelmező a maximumot 
kapta, ahová még tehető, az a Játszoda és a Bertényiné.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy akkor e kettő kérelmező között osszák szét az 50 ezer 
forintot. Mivel más javaslat nem volt, kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

254/2009 (XI.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az Ifjúsági apal 2009. II. félévi felosztásáról az 
alábbiak szerint dönt: 
Bertényi Ildikó:     95.000,- Ft 
Íjászok:      100.000,- Ft 
Bártfainé Répás Ildikó:    85.000,- Ft 
Cseke László (Kincses Visegrád):  100.000,- Ft 
Játszoda:      80.000,- Ft 
Szülői munkaközösség (Áprily hét) 100.000,- Ft 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
12. tsp: Egyebek 

 
- Tájékoztatás a jegyző helyettes közigazgatási gyakorlatáról 
 
Hadházy Sándor: Az elmúlt időszakban napvilágot láttak olyan vélekedések, melyet 
szeretne világossá és egyértelművé tenni. Ez azzal kapcsolatos, hogy a jegyző úrnak hiányzik 
a szükséges köztisztviselői gyakorlata. Ezzel kapcsolatban a hivatal megkereste Dr Kiss 
György ügyvéd urat, hogy adjon erről egy állásfoglalást, melyet ő írásban el is készített. 
Áttekintésre került, hogy mit mond a jogszabály és a jogszabály magyarázó része és 
egyértelműen az alkalmazási és képesítési követelmények a jegyzők esetében is 
meghatározottak, esetükben is általános alkalmazási feltétel a büntetlen előélet, a 
cselekvőképesség, a magyar állampolgárság. Képesítési feltételként a törvény meghatározza, 
hogy jegyzővé, körjegyzővé, megyei jogú város, kerületi hivatal vezetőjévé, aljegyzővé az a 
személy nevezhető ki, aki igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori 
képesítéssel, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel és jogi vagy 
közigazgatási szakvizsgával vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöke által 
teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítéssel rendelkezik.  Itt semmiféle probléma nincs. Egyéb feltételek között szerepel az 
önkormányzati hivatalnál a központi igazgatás szakapparátusában eltöltött szakmai gyakorlat 
hozhat leginkább a jegyzői munkakörben hasznosítható tapasztalatokat, de ide sorolható más 
jogi, igazgatásszervezői munkakör, például ügyész, bíró, ügyvéd, rendészeti igazgatás és 
elfogadható más jogalkalmazási területen, például jogtanácsosként eltöltött szakmai 
gyakorlati idő is. Az a helyzet, hogy a jegyző úrnak a pályázatában szerepelt egy olyan 
megfogalmazás, hogy 2000-2002-ig volt a Földművelődésügyi Minisztériumban, viszont ha 
ezt pontosan megnézzük, akkor nincs meg a 24 hónap, csak 21,5.  
 
Dr Kőszegi Géza: Egészen pontosan 2001. április 23-tól 2003. január 31-ig.  
 
Hadházy Sándor: Az egész dolog onnan indult, hogy végül is nincs meg a 2 év, de ez nem 
felel meg a valóságnak, mert a Kiss György ügyvéd úr által készített állásfoglalás szerint is, 
meg az előbb idézett jogszabály szerint is az ügyvédi munkakör ebbe beleszámít. És való 
igaz, hogy az igazgatási szakapparátusban eltöltött közigazgatási gyakorlata a jegyző úrnak 
csak 21,5 hónap, de emellett az ügyvédi munkakörben eltöltött közigazgatási gyakorlata 
sokkal több.  
 
Dr Kőszegi Géza: A központi közigazgatásban eltöltött idő majdnem 2 év és ugyanebbe a 
gyakorlatba vesszük bele az ügyvédként eltöltött időt, ez pedig összesen 16 év és 6 hónap, 
tehát ennyi összesen a közigazgatási gyakorlat. Ezt az Államigazgatási Hivatalnál is 
lekonferálták, tehát egyértelműen beleszámít. A jogalkotó szándéka az volt, ne pályakezdő 
emberek kerüljenek ilyen helyekre. 
 
Hadházy Sándor: Tehát egyértelműen az a helyzet, hogy a jegyző úr munkaviszonyával 
semmi gond nincs. A Polgármesternek kötelessége tájékoztatni a testületet a tényleges 
helyzetről, kéri, hogy ezt fogadják el és ezzel a témát lezártnak tekinti.  
 
- Danubiana Televízió helyzete, támogatása 
 
Balázs Csilla: Röviden ismertette a műsorkészítők és Simon József úr között jelenleg folyó 
vitás helyzetet.  Ezt követően tájékoztatást adott arról, hogy hamarosan, talán még karácsony 
előtt újra elindul a televízió műsorszolgáltatása, mert a t-com-al úgy tűnik, hogy sikerül 
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megállapodást kötnie a tévének. Kér egy elvi állásfoglalást arról, hogy a jövőben is számíthat-
e a televízió Visegrád támogatására? 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, amennyiben a többi önkormányzat is partner lesz ebben, akkor 
igen, hiszen az önkormányzat meg van elégedve a tévé eddigi munkájával.  
Mivel egyebekben több téma nem volt, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Hadházy Sándor        dr Kőszegi Géza 
  polgármester                  jegyző 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   27/2009                                                                                                                                                                                              
Határozatok száma:  255/2009 (XI.27.) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november  
27-én megtartott rendkívüli  nyílt üléséről  

 
 
 
 
 
 
 

1. Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda akadálymentesítésére benyújtandó 
pályázat önrészének módosítása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
   Képviselők: 
 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Ifj. Bártfai István 
Dobri Imre 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Kőszegi Géza h. jegyző 
   
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     

Miklós Melinda 
 

 
Távol maradt:     

Eőry Dénes 
     Zeller Tibor 
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1. tsp: Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda akadálymentesítésére benyújtandó 
pályázat önrészének módosítása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a testület november 5-én döntött arról, hogy pályázatot 
nyújt be a hivatal és az okmányiroda akadálymentesítésére, de a pályázatíró a mai napon 
küldte el a pontos költségvetést és jelezte, hogy az akkor elfogadott költségek módosulnak, 
ezért a saját erő szükséglete 8,5 millió forint.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a módosítással 
egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

255/2009. (XI. 27.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be KMOP 4.5.3. 
„Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” pályázati 
kiírásra, az Okmányiroda és a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésére.  A 
pályázatban maximálisan 15 millió forint támogatás igényelhető. A Polgármesteri 
Hivatal és Okmányiroda együttes költsége bruttó 23.500.000 Ft, az ehhez szükséges 
önerő 8.500.000 Ft, melyet az önkormányzat a 2010. évi költségvetésben a pályázati 
önrész alapból biztosítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Egyéb napirend nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor        dr Kőszegi Géza 
  polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
 



 
Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
 
Szám:   28/2009. 
Határozatok száma:  256-271/2009. (XII.17.) 
Rendeletek száma:  - 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2009. december 17-én megtartott nyílt üléséről  

 
 
 
 
 

1. Jegyző beszámolója a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről 
2. A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve 
3. TDM pályázat 
4. Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása 
5. Visegrád Ezer Éve Almanach grafikai tervezési és nyomdai előkészítési szerződés 

tervezetének elfogadása 
6. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. Által tervezett 2010. évi hulladékszállítási 

díjak megtárgyalása 
7. Variházy Orsolya vissza nem térítendő támogatásra 
8. Rendőrőrs közüzemi költségei 
9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
10. DPÖTKT Társulási megállapodás módosítása 
11. Turisztikai pályázat – szándéknyilatkozat 
12. Csatlakozási szándéknyilatkozat kibocsátása Budaörs és Érd Város 

Önkormányzatai részére 
13. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 17-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
   Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester  
Eőry Dénes 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Kőszegi Géza h. jegyző 
   
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     
     Gábris Gabriella 

 
 
 
Meghívottak: 
     Petőcz László 
 
 
 
Távol maradt:     

Bártfai István 
Gróf Péter 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött meghívóhoz képest van 
néhány plusz napirendi javaslat, az egyik a DPÖTKT Társulási megállapodás módosítása, a 
másik téma az iskolabusz beszerzése lenne.  
 
Dobri Imre: Egy turisztikai pályázat szándéknyilatkozat beadásáról volna még szükséges 
dönteni. 
 
Hadházy Sándor: Mivel további javaslat nem volt, kérte, aki a kiegészítéseket elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

256/2009 (XII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendi kiegészítéseit 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a kiegészítésekkel együtt az ülés napirendjét elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

257/2009 (XII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét a 
kiegészítésekkel együtt elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. tsp: Jegyző beszámolója a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: dr Kőszegi Géza h. jegyző (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérte, 
aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

258/2009 (XII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jegyző beszámolóját a 
Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
2. tsp: A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Képviselői javaslat az előterjesztéshez nem érkezett. Módosító javaslat, 
hozzászólás, illetve kérdés nem érkezett, ezért kérte, aki a jövő évi munkatervet támogatja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

259/2009 (XII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2010. 
évi munkatervét. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
3. tsp: TDM pályázat 

Előterjesztő: Kalotai Árpád alpolgármester (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ezzel kapcsolatban egyszer már volt egy érdemi döntés, mikor az 
önkormányzat eldöntötte, hogy ezt a pályázatot be kívánja nyújtani és az ehhez szükséges 
önrészt biztosítja. Azóta megkezdődött az ezzel kapcsolatos érdemi munka, melyet Kalotai 
Árpád alpolgármester úr fog össze.  
 
Kalotai Árpád: A pályázat benyújtásához először létre kellett hozni egy egyesületet, itt még 
jelenleg kisebb hiánypótlásoknak kell eleget tenni. Ezzel párhuzamosan folyik a pályázat 
előkészítése, melyet december 31-ig be kell nyújtani. A pályázat teljes költségvetése is készen 
áll, ma délelőtt kiküldésre került minden képviselőnek. Az önkormányzat kérése az volt a 
pályázat íróhoz, hogy a lehető legmagasabb összegre pályázzanak, ezért van az, hogy a 
korábban elfogadott 7,5 millió forintos önrészhez most még 1,3 milliót hozzá kellene tenni. 
Tehát erről most új döntést kellene hozni. Az egész projekt létrejötte után az 
önkormányzatnak vállalnia kell azt, hogy onnantól számítva 5 évig működteti ezt a TDM 
irodát. Pályázati előírás, hogy a fenntartáshoz szükséges összeg 65%-át az önkormányzatnak 
kell biztosítani, később azonban fokozatosan a civil szervezetnek kell átadni a működtetést. A  
Civil szervezeteknek is vállalniuk kell legalább 10%-ot, a fennmaradó részt pedig egyéb 
bevételekből vagy pályázatokból kell pótolni. A harmadik döntés arról szól, hogy az idei 
városmarketing keret nem lett elköltve, ezért az a javaslata, hogy ennek az összegnek egy 
részét, 2 millió forintot utaljanak át az Egyesület javára azzal a kikötéssel, hogy ezt csak 
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idegenforgalmi kiadványok előállítására használhatja fel. Ez szolgálná egyébként az 
Egyesület induló tőkéjét is, mely a bejegyzéshez szintén egy előírás. A negyedik döntést 
pedig arról szükséges meghozni, hogy az Egyesület képviseletére ki jogosult. Az egyesület 
javaslata volt, hogy a képviseletet Kalotai Árpád és Mikesy Tamás lássa el.  
 

- Kiss Károly képviselő megérkezett az ülésterembe – 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
hogy a határozati javaslatokról sorrendben döntsenek, miután jegyző úr felolvassa azok 
szövegét.  
 
Dr Kőszegi Géza: Ismertette az első határozati javaslat szövegét. 
 
Hadházy Sándor:  Kérte, aki az első határozati javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és  
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

260/2009 (XII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Közép- Magyarországi Operatív 
Program Keretében meghirdetett Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek 
támogatása c. pályázat kiírásra. A pályázathoz szükséges önrészből Visegrád Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2009 (VIII.11.) számú határozatával 
7.500.000,- Ft-ot a 2010. évi költségvetésben biztosított. A pályázathoz szükséges önrészt 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete további 1.300.000,- Ft-tal (összesen 
8.800.000,- Ft) emeli, mely összeget szintén a 2010. évi költségvetésben biztosítja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Dr Kőszegi Géza: Ismertette a második határozati javaslat szövegét. 
 
Hadházy Sándor: A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte aki a 
második határozati javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és  
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

261/2009 (XII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Közép- Magyarországi Operatív 
Program Keretében meghirdetett Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek 
támogatása c. pályázat kiírásra. A pályázat sikeres elbírálását követően létrehozott 
TDM Szervezet 5 éven keresztül történő fenntartásához szükséges összeg 65%-át 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adott év költségvetésében 
biztosítja.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Dr Kőszegi Géza: Ismertette a harmadik határozati javaslat szövegét. 
 
Hadházy Sándor: A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte aki a 
harmadik határozati javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és  
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

262/2009 (XII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Közép- Magyarországi 

Operatív Program Keretében meghírdetett Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek támogatása c. pályázat kiírásra. Ennek keretében Visegrád Város 
Önkormányzatának részvételével egyesület jön létre. Visegrád Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésében szereplő 
városmarketing keret terhére a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing 
Egyesület javára 2 millió forint összeg átadásáról dönt, mely összeg kizárólag 
idegenforgalmi kiadványok előállítására használható fel.  

2. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a fenti összeg elkülönítéséről, 
majd az egyesület bírósági nyilvántartásba vételét követően azonnal az 
átutalásról gondoskodjon. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Dr Kőszegi Géza: Ismertette a negyedik határozati javaslat szövegét. 
 
Hadházy Sándor: A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte aki a 
negyedik határozati javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal,  
tartózkodás és  ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

263/2009 (XII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Közép- Magyarországi Operatív 
Program Keretében meghirdetett Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek 
támogatása c. pályázat kiírásra. Ennek keretében Visegrád Város Önkormányzatának 
részvételével egyesület jön létre, melynek képviseletével Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete Kalotai Árpád alpolgármestert és Mikesy Tamás Művelődési Ház 
Igazgatót bízza meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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4. tsp: Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A javított változat a tegnapi nap folyamán került kiküldésre. Ez az anyag a 
városközpont projekthez készül, de a jövőben sok minden máshoz felhasználható lesz.  
 
Dobri Imre: Amennyiben ez most elfogadásra kerül, akkor stratégiává válik vagy csak a 
munkaanyag kerül elfogadásra. 
 
Hadházy Sándor: Igen, ez egy stratégiává válik, de bármikor módosítható és kiegészíthető. 
Javasolta, hogy a mostani változatot most készítsék el. Kérte, aki támogatja a javaslat 
elfogadását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal,  
tartózkodás és  ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

264/2009 (XII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete változtatás nélkül elfogadja a GAP 
2000 Kft által készített Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS). 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
5. tsp: Visegrád Ezer Éve Almanach grafikai tervezési és nyomdai előkészítési 

szerződés tervezetének elfogadása 
Előterjesztő: Dobri Imre alpolgármester (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az előkészítő munkákat ebben az évben sikerült elkészíteni, Cseke László 
elkészítette a munkát, a lektorátus elvégezte a javításokat. Most a nyomdai előkészítő 
munkákra vonatkozik ez a szerződés tervezet, amely a jövő évre fog áthúzódni. 
 
Dobri Imre: Mivel elég nagy összegről van szó, ezért összehasonlításképpen elmondta, hogy 
a most megjelent Visegrád Fotóalbumának milyen költségei voltak. Ennek a teljes költség 
7.300.000 Ft volt, melyhez 2 millió támogatást kaptak, a nyomtatása 3.300.000 Ft volt, a 
könyv 170 oldalas. Ez az Almanach 500 oldalas lesz, ezért vannak ilyen nyomtatási költségei.  
 
Hadházy Sándor: Várhatóan ezen költségek egy része visszatérül, de jelenleg e költségek 
megtérítéséről kellene dönteni.  
 
Dobri Imre: Javasolta, hogy a tervezési szerződést így fogadják el, de a pénzügyi 
ütemezésről további egyeztetés szükséges.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal, kérte, aki a szerződést elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal,  
tartózkodás és  ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
265/2009 (XII.17.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Eper Stúdió és Kiadó 
Kft-vel kötendő vállalkozási szerződést a „Visegrád ezer éve Alamnach” magyar nyelvű 
kötetének grafikai tervezésére és nyomdai előkészítésére vonatkozóan, 4.130.000 Ft + 
ÁFA, azaz bruttó 5.162.500,- Ft-os áron. A pénzügyi ütemezés további egyeztetés tárgyát 
képezi. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
6. tsp: Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. Által tervezett 2010. évi hulladékszállítási 

díjak megtárgyalása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy érdemi megbeszélést nem tudott lefolytatni a KVG-vel, 
ezért most javasolja, hogy napolják el ezt a kérdést. 
 

7. tsp: Variházy Orsolya vissza nem térítendő támogatásra 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Dr Kőszegi Géza: Mivel ez a kérelem jegyző hatáskörben megoldható, ezért nem szükséges a 
testület döntése. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy akkor vegyék le napirendről a kérelmet. 
 

8. tsp: Rendőrőrs közüzemi költségei 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Érkezett egy megkeresés a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságtól, hogy az 
önkormányzat tartozását beleszámítanák a rendőrör közüzemi költségeibe.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal,  
tartózkodás és  ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

266/2009 (XII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
A Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, mint bérlővel a Visegrád Fő u. 57. (38. hrsz-ú) 
szám alatti ingatlanra 2002. március 28-án kötött bérleti szerződésből eredő és Visegrád 
Város Önkormányzatát terhelő, 5 évre visszamenőleges közüzemi díjhátralék 
kamatokkal és egyéb járulékokkal nem növelt összege a Pest Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötött külön megállapodás keretében a 2010. január 1-től esedékes 
bérleti díjba beszámítandó. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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9. tsp: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Dr Kőszegi Géza h. jegyző (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal,  
tartózkodás és  ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

267/2009 (XII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
10. tsp: DPÖTKT Társulási megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Röviden ismertette az előterjesztést, mely utólag került kiküldésre. 
 
Dr Kőszegi Géza: Ismertette a társulási megállapodás módosított pontjait.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy az ellátás területén gyakorlati változás ezzel a 
módosítással nem történik, csupán a normatívák lehívása miatt szükséges ezeket elvégezni. 
Kérte, aki a módosítást támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal,  
tartózkodás és  ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

268/2009 (XII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a 
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának a szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátása területén módosított Társulási Megállapodását.  
A módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
11. tsp: Turisztikai pályázat – szándéknyilatkozat 

Előterjesztő: Dobri Imre alpolgármester (szóbeli) 
 
Dobri Imre: Kapott az önkormányzat egy megkeresést egy Európai Uniós pályázattal 
kapcsolatban, mely egy kulturális együttműködésről szól. Egyébként egy ilyen jellegű 
pályázatban már egyszer részt vett az önkormányzat, csak sajnos akkor az az együttműködés 
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nem jött létre. Amennyiben most úgy dönt az önkormányzat, hogy ismét részt kíván venni egy 
ilyen jellegű pályázatban, akkor egy szándéknyilatkozatot kell most kibocsátani, mely 
természetesen konkrétumokra nem kötelezi az önkormányzatot, csak ahhoz szükséges, hogy a 
pályázatot egyáltalán előkészítsék és benyújtsák. Tehát javasolja, hogy egy olyan 
szándéknyilatkozatot fogalmazzanak meg, hogy Visegrád Város Önkormányzata részt kíván 
venni ebben a Dél-Kelet Európai Együttműködésben.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki támogatja a javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal,  
tartózkodás és  ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

269/2009 (XII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
részt kíván venni a Dél-Kelet Európai Együttműködésben.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
12. tsp: Iskolabusz beszerzés-közbeszerzési eljárás megindítása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Eőry Dénes: Az elmúlt hetekben utána néztek a lehetőségeknek, elutaztak Kecskemétre, ahol 
megnéztek használt buszokat, melyekkel az a legfőbb probléma, hogy az alkatrész nagyon 
drága, sokszor hónapokat kell várni a beszerzésre, illetve kicsi a befogadóképessége. Az 
iskolaigazgató elmondása szerint jelenleg 35 diák érkezik Dunabogdány irányából és 25-30 
Dömös felöl. Véleménye szerint az MB Travel rendelkezik olyan referenciával, amely 
megnyugtató. Az árajánlatukban benne van a hárompontos biztonsági öv kialakítása és az 
akadálymentesítés. Az ő buszaik minden gond nélkül 1,5-2 millió km-t elgurulnak és több 
ezer fut belőlük Európa útjain. Az alkatrész beszerzés mind árban, mind időben megfelelő.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a buszbeszerzést közbeszereztetni kell, a kistérségi 
irodavezetővel a részleteket várhatóan már a holnapi nap folyamán meg tudják beszélni. Az 
üzemetetésre vonatkozóan Petőcz László kidolgozott 2 változatot, mely most került 
kiosztásra. Mindkét verziónál vannak állandó és változó tételek. A bérköltség esetén 
véleménye szerint mindenképpen az éves 180 ezer forintos tétellel kellene számolni. Fontos a 
költségek tervezésénél megemlíteni, hogy a tanulók létszámát a jelenlegi szinten kell tartani, 
vagy ha lehetséges, akkor bővíteni, mert a kapacitás kishasználtságot 75%-on kell tartani. Az 
autóbusz az önkormányzat számára pénzt hoz, ha komplexen nézik a dolgot.  
Tehát most arról kellene dönteni, hogy a busz beszerzésére a közbeszerzési eljárást indítsák 
meg és a szükséges forrásokat biztosítsák, pontosan nem lehet még meghatározni a forrásokat, 
mert ez a pályázati kerettől függ. 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

270/2009 (XII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolabusz beszerzés ügyében 
közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. Felkéri a jegyzőt, hogy a Dunakanyari és 
Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával kötendő megállapodást 
készítse elő.  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
13. tsp: Csatlakozási szándéknyilatkozat kibocsátása Budaörs és Érd Város 

Önkormányzati részére 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet, hogy megkeresést kapott az önkormányzat 
Budaörs és Érd városok önkormányzatitól, azzal ,hogy mindként önkormányzat indulni kíván 
a KMOP-2009-4.7.1 pályázaton, amely a térségi közigazgatási és közszolgálati informatikai 
rendszerek továbbfejlesztésére irányul. Értelemszerűen nem lehet tudni, hogy melyik 
önkormányzat fogja elnyerni, de a nyerteshez így csatlakozni tud Visegrád, amennyiben most 
mindkét önkormányzat részére kinyilvánítja csatlakozási szándékát, természetesen jelezve 
számukra, hogy a másik önkormányzat részére is kiadta a szándéknyilatkozatot. Mivel a 
témával kapcsolatban hozzászólás nem volt, kérte, aki javaslatával egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

271/2009 (XII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi szándéknyilatkozatokat 
teszi: 
 
1. Alulírott Hadházy Sándor polgármester mint Visegrád Város Önkormányzata nevében 
aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult személy kijelentem, hogy amennyiben Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási 
rendszeréhez a KMOP-2009-4.7.1 kódszámú, „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra 
fejlesztése”c. Operatív Program keretében benyújtásra kerülő projektjavaslat támogatásban 
részesül és megvalósul, úgy a kialakításra kerülő ASP központhoz az általam képviselt 
önkormányzat az eddig ismertté vált feltételekkel csatlakozni kíván. 
 
2. Alulírott Hadházy Sándor polgármester mint Visegrád Város Önkormányzata nevében 
aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult személy kijelentem, hogy amennyiben Budaörs 
Város Önkormányzata által az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszeréhez a 
KMOP-2009-4.7.1 kódszámú, „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” c. 
Operatív Program keretében benyújtásra kerülő projektjavaslat támogatásban részesül és 
megvalósul, úgy a kialakításra kerülő ASP központhoz az általam képviselt önkormányzat az 
eddig ismertté vált feltételekkel csatlakozni kíván. 
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Határidő: 2010. január 10. 
Felelős: polgármester 

 
2. tsp: Egyebek 

 
Kalotai Árpád: Tájékoztatta a testületet, hogy megbeszélést folytatott a Gizella-telepi 
Kórház főorvosával, Dr Bors Katalinnal az esetleges laborvizsgálatok helyben történő 
elvégzéséről. A Főorvos asszony elmondta, hogy sajnálatos módon azért nem tudják végezni 
a visegrádi lakosok laborvizsgálatát, mert az állami finanszírozás ezt nem fedezi. Amennyiben 
mód és lehetőség lenne a fedezet megteremtésére, akkor nincs akadálya annak, hogy a 
lakosok laborvizsgálatát helyben végezzék. 
 
Hadházy Sándor: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor        dr Kőszegi Géza 
   polgármester                            jegyző 
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